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Goed bezig

Een samenleving kan alleen functioneren als er sprake is van 
een zekere welvaart. Die welvaart is er niet vanzelf, maar moet 
- letterlijk - worden opgebouwd. Dat vraagt om economische 
activiteit, dat wil zeggen productie van goederen en diensten die 
geld opleveren. Deze economische activiteit is op een bepaalde 
manier georganiseerd. Dat maakt het mogelijk om met goede 
afspraken tussen werkgevers, werknemers en overheid te komen. 

Als burger van de samenleving wordt van je verwacht dat je 
verantwoord omgaat met de mensen en middelen die je ter 
beschikking krijgt. 
In deze module leer je wat de arbeidsmarkt inhoudt en hoe 
organisaties zijn opgebouwd. Ook leer je inzicht te krijgen in je 
eigen consumentengedrag. Het biedt je de mogelijkheid om als 
burger een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en 
daarin je op een verantwoorde wijze te gedragen.

Deze module bevat de volgende hoofdstukken:
1  Werk maken van werk
2  Welkom in onze organisatie
3  Economisch bekeken
4 Geldzaken
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Wat ga je doen?

Je werkt in deze module van Route Burgerschap aan:

-  je bereidheid en vermogen een actieve bijdrage te 

leveren aan de arbeidsmarkt;

-  je bereidheid en vermogen actief bij te dragen aan de 

arbeidsgemeenschap;

-  je bereidheid en vermogen om adequaat en verantwoord 

consumentengedrag te tonen.

Wat leer je?
Je leert :

- algemeen aanvaarde regels en standaard (bedrijfs-)procedures;

- de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar;

- je collegiaal op te stellen;

- hoe je informatie over producten en diensten kunt verzamelen;

-  hoe je een weloverwogen keuze maakt uit beschikbare producten en 

diensten;

- inzicht te krijgen in je eigen wensen in relatie met je financiële speelruimte;

-  bij aanschaf van producten en diensten afwegingen te maken m.b.t. 

maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheidsaspecten;

- welke factoren van invloed zijn op de bedrijfscultuur;

- welke factoren van invloed zijn op de arbeidsverhoudingen in Nederland;

- welke rol en invloed branche- of vakorganisaties hebben;

- de belangrijkste principes van budgettering;

- kenmerken van duurzame consumptie en productie;

- de rol en de invloed van consumentenorganisaties.
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“Van werken is nog nooit iemand doodgegaan.” Dat werd vroeger vaak 

gezegd als je weer eens kwam klagen over wat je allemaal moest gaan doen. 

Tegenwoordig kun je zeggen: werken is nodig om de samenleving in leven te 

houden.

De wereld van werken is de langste tijd van je leven. In die wereld speelt het 

vinden van een baan vanzelfsprekend een grote rol. Een baan die je past, maar 

een baan die er dan wel moet zijn. Er zijn veel factoren die samen bepalen 

of jij de droombaan vindt die je altijd al voor ogen hebt gehad. Jij blijft in de 

hoofdrol, maar je moet vaak kiezen en daarbij de voor jou beste keuze maken.

Dit hoofdstuk neemt je mee in de wereld van het werk. Welk werk is er? Hoe is 

dat georganiseerd? Wie en welke instanties zijn daar allemaal bij betrokken? 

Het antwoord op deze en andere vragen over werk vind je in dit hoofdstuk.

1 Werk maken van werk
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1 Aan het werk

Selma is 21 jaar en heeft net haar mbo-opleiding afgerond. Ze is nu op zoek naar een 
leuke en uitdagende baan. Maar dat blijkt niet eenvoudig. Er gaan maanden voorbij en 
een geschikte baan heeft Selma nog niet kunnen vinden. Door een kennis is zij attent 
gemaakt op de mogelijkheid een gesubsidieerde tijdelijke leerwerkplek te vervullen. 
Selma heeft die mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Ze heeft nu werk via 
Startersbeurs, leert veel bij en doet ervaring op. Daarnaast krijgt zij maandelijks € 500 
onkostenvergoeding. “Werk is een belangrijke bezigheid in het leven, want van 
thuiszitten en TV-kijken word je ook niet veel wijzer”, zegt ze zelf. “Werk is nodig om in 
je levensonderhoud te voorzien. Het voelt goed om werk te doen wat bij je kwaliteiten 
en karakter past”. Selma ziet de leerwerkplek als begin van haar loopbaan. Nu al ziet 
zij mogelijkheden voor een succesvolle carrière. 

Werk 
Werk is iets waarvan je vindt dat het gedaan moet worden. Met werken breng je een 
verandering aan in een bestaande situatie. Je voorziet ermee in een bestaande behoefte. 
Werk is daarmee altijd doelgericht.

Het uitvoeren van werk leidt tot een gewenst resultaat. Zo leidt het opruimen van je 
kamer tot een opgeruimde kamer en het trainen voor voetbal tot een betere conditie. 
Werk heeft dus altijd een effect. Maar naast effect leidt het ook tot waardering. Die 
waardering kan komen van anderen of van jezelf: je hebt een goed gevoel, want je hebt 
de verandering tot stand gebracht die jij je had voorgenomen. 

1  Is gaming een activiteit die je als ‘werk’ kunt beschouwen? 
O ja, want winnen versterkt je zelfvertrouwen
O soms: het spel dat je speelt is daarvoor bepalend 
O nee, want het dient alleen ter ontspanning

2  Is huishoudelijk werk ook echt werk?
O ja
O ja, maar alleen als het gewaardeerd wordt
O nee, want het effect is altijd maar tijdelijk
           
Arbeid 
Als je werk uitvoert dat door anderen in geld gewaardeerd wordt, spreek je van betaald 
werk of arbeid. Er is dan een werkgever (die betaalt) en een werknemer (die het geld 
ontvangt). En er is een arbeidsovereenkomst en een arbeidsloon. Als de overeenkomst 
een bepaalde duur heeft, noem je het een arbeidscontract. 

Een arbeidsloon kan individueel worden afgesproken. Vaak wordt het arbeidsloon 
bepaald op de beloning die tussen werkgevers en vakbonden is afgesproken en die 
vastligt in zogenoemde collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO).
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3  Selma ontvangt maandelijks een vergoeding. Kun je het werk dat Selma doet echt werk 
noemen? Geef een argument.

 

4 In welke behoeften kan Selma door haar activiteit op de leerwerkplek voorzien?

 

Werkwaarden
Werkwaarden zeggen iets zeggen over jouw motivatie, houding, voorkeur en waarden. 
Het zijn drijfveren waardoor jij je laat verleiden om iets te doen of een keuze te maken, 
bijvoorbeeld om te werken.

5  In de module Loopbaanleren is aandacht besteed aan Werkwaarden. Breng in de 
Werkwaarden hieronder een rangorde aan (1 t/m 10) zoals die voor jou geldt.

Werkwaarden Rangorde

Je kunt in je levensonderhoud voorzien en spullen kopen  
Het doet je goed iets te presteren en daarvoor erkenning te krijgen  
Je werkweek heeft een vast programma en je staat op tijd op  
Je komt meer onder de mensen dan wanneer je thuis zit  
Je werk biedt je de kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen  
Het geluk dat je beleeft als je lekker bezig bent en even jezelf vergeet  
Je voelt je verbonden met de maatschappij en je neemt eraan deel  
Je werk is ook een manier om je idealen na te streven  
Je werk geeft de kans om stappen te maken en ‘hogerop’ te komen  
Je hoeft je niet te schamen in een omgeving van anderen die wel werk hebben  

Arbeid is elke vorm van lichamelijke of geestelijke inspanning voor jezelf of anderen. 
Arbeid heeft nut voor je zelf en de samenleving.

1  Economisch  
  Arbeid is belangrijk om inkomen te verwerven en in je levensonderhoud te kunnen 

voorzien.
2  Maatschappelijk 
  Het aanbieden van producten en diensten brengt geld in het laatje en daarmee stijgt 

de welvaart van de bevolking. 
3  Sociaal 
  Door arbeid te verrichten doe je sociale contacten op en bouw je sociale netwerken 

op. Arbeid geeft je ook een bepaalde sociale status.
4  Psychisch 
  Arbeid geeft voldoening en laat je nuttig voelen. Arbeid voorziet in je behoefte aan 

zelfontplooiing. Je krijgt waardering en het levert erkenning op. 
5  Structuur
  Arbeid geeft structuur in je leven en een vast ritme.  Arbeid maakt dat mensen op tijd 

opstaan en naar bed gaan.   

6  Een oude Nederlandse spreuk luidt ‘Arbeid adelt’.   
Wat betekent die spreuk?
O gewone mensen werken, de adel arbeidt
O hard werken maakt je een beter mens
O werken maakt je rijk
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2 Vrijwilligerswerk

Eén op elke vijf Nederlanders, dat zijn ruim 3 miljoen mensen,  
verricht in één of andere vorm werk als vrijwilliger. De meeste 
vrijwilligers doen dat naast hun betaalde baan, in hun vrije tijd,  
’s avonds of in het weekend. 

Vrijwilligerswerk is onbetaald en is er op allerlei terreinen. 
Voorbeelden ervan vind je in de sport, de zorg, het beheer van natuurgebieden, bij 
fondswervingen en organisaties van sociale en culturele activiteiten. 

Vrijwilligerswerk:  werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald 
wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving

De behoefte om wat voor anderen te doen of je vrije tijd nuttig te besteden brengt 
mensen ertoe vrijwilligerswerk te doen.

1  Doe jij aan vrijwilligerswerk of is er iemand in je naaste omgeving die dat doet. Zo ja, voor 
wie en wat dan?

Vrijwilligerswerk voor:    Het werk houdt het volgende in:

           

2  Er zijn veel redenen om vrijwilligerswerk doen. Welke van de onderstaande redenen is of 
zijn redenen die jou tot vrijwilligerswerk zouden kunnen brengen? Kruis die aan. 

Mijn motieven om vrijwilligerswerk te doen 

Contact hebben met andere mensen

Iets voor een ander willen betekenen

Mijn vrije tijd nuttig besteden

Ervaring opdoen voor een toekomstige betaalde baan

Mijn talenten ontdekken en ontwikkelen

Mijn kennis aan een ander ter beschikking stellen

Mijn kijk op de maatschappij verbreden

Mijn CV verder ‘pimpen’ om meer kans te hebben op een baan

Verplicht vrijwilliger 
Gemeenten kunnen mensen met een bijstandsuitkering verplichten vrijwilligerswerk te 
verrichten. Dat werk is dan een tegenprestatie voor de uitkering die zij ontvangen. De 
tegenprestatie is tevens bedoeld als re-integratiemiddel.

3 Wat wordt bedoeld met tegenprestatie als re-integratiemiddel?

 

4  Bekijk de stelling op de afbeelding hiernaast. Wat is jouw mening over de stelling?
O eens 
O oneens

5  Bedenk vier zinvolle voorbeelden van vrijwilligerswerk die als tegenprestaties zouden 
kunnen worden opgedragen.
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3 Witte en zwarte arbeid

Betaald werk wordt arbeid genoemd. Arbeid is te onderscheiden in formele arbeid en 
informele arbeid.

Formele arbeid
Bij formele arbeid zijn de taken die je verricht volgens geldende regels (‘formeel’) 
vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. 
 
Voorbeelden van formele arbeid zijn arbeid in loondienst en arbeid die in opdracht wordt 
uitgevoerd door instellingen, diensten en bedrijven. 

Bij formele arbeid wordt ‘wit’ (= op rekening) betaald. En er is sprake van afdracht van 
belastingen en premies (de loonheffing) over het verdiende geld.

  Ook bij vrijwilligerswerk in georganiseerd verband liggen de taken formeel vast.

Informele arbeid 
Bij informele arbeid is meestal niet sprake van een 
arbeidsovereenkomst. En er worden geen belastingen en 
premies afgedragen over het ontvangen bedrag. 

Informele arbeid wordt ook wel ‘werken zonder bon’ of ‘zwart 
werken’ genoemd. 

1  Hieronder staan voorbeelden van arbeid. Welke ervan zijn formele arbeid en welke 
informele?

Arbeid formeel informeel

1 Luuk werkt bij Jumbo en heeft een oproepcontract. 
Jumbo belt hem wanneer ze werk voor hem hebben. 

2 Tjalling kweekt hennepplanten voor medicinaal gebruik.
Over de opbrengst betaalt hij belastingen en premies.

3 Leo werkt op zondag achter de bar bij de voetbalclub. 
Hij krijgt daarvoor een paar consumptiebonnen.

4 Rachid heeft een week bij de bollenboer gewerkt en 
bollen gepeld. Hij is daarvoor contant uitbetaald. 

5 Roel is al tien jaar huisman en zorgt voor zijn drie 
kinderen. Ook doet hij de hele huishouding. 

6 Clara zorgt in haar vrije tijd voor ouderen in een 
verzorgingshuis. Ze schenkt er koffie en doet spelletjes 
met de bewoners.

2  Onder zie je hoe studenten hun geld hebben verdiend in een vakantiebaan. Het aantal 
studenten n=1000. Hoeveel procent is zwart betaald? Hoeveel studenten zijn zwart 
betaald?

 

Hoe heb jij met je laatste vakantiebaan je geld bijverdiend?
Zwart ...% (...)

Wit 87% (870)

Grijs (Werkgever geeft gedeelte wel en gedeelte niet aan bij de Belastingdienst) 3% (30)



8

GOED BEZIG  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 1

4 Recht op arbeid

Wie betaald werk heeft beschikt over inkomen en kan voor zichzelf en zijn gezin zorgen. 
Maar heeft elke Nederlander recht op arbeid? In de Grondwet zijn twee artikelen 
opgenomen die verwijzen naar arbeid, werkgelegenheid en bestaanszekerheid.

Art. 19   Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg van de 
overheid 

Art. 20   De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp 
van zorg van de overheid

Artikel 19 geeft aan dat er geen recht op arbeid  
bestaat; wel dat de overheid moet proberen te 
zorgen dat iedereen die wil werken een baan 
kan krijgen. Met andere woorden: de overheid 
moet zijn uiterste best doen om zoveel werk te 
creëren dat iedere Nederlander (met en zonder 
werk) zekerheid van bestaan heeft.

Artikel 20 beschermt de burger tegen bestaansonzekerheid, tegen verlies van inkomen. 
De overheid heeft de plicht iedereen die niet kan werken ‘bij te staan’. Dat geeft burgers 
het recht op een bijstandsuitkering. Het recht op arbeid behoort daarmee tot de sociale 
grondrechten. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om een voldoende niveau 
van werkgelegenheid te waarborgen. 

1  Betekent het recht op arbeid automatisch ook voor de overheid de plicht om werk 
(arbeid) te garanderen? Geef je mening en licht die mening toe.

O ja, want  
O nee, want   

De overheid doet aan alle kanten haar best om zoveel mogelijk werk te creëren 
en het beschikbare werk zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de verschillende 
bevolkingsgroepen.

-  Beroepen waar veel werk in is, maar waar weinig belangstelling voor bestaat worden via  
voorlichtingscampagnes in de belangstelling gebracht. Een voorbeeld zijn technische 
beroepen. 

-  Beroepen die alleen door jongens worden 
gekozen, worden in de belangstelling van 
meisjes gebracht. Een voorbeeld zijn weer de 
technische beroepen, maar ook bijvoorbeeld 
politie en defensie.

-  Werkgevers worden met subsidies 
gestimuleerd om meer allochtonen en 
jeugdwerklozen in dienst te nemen.

-  Werkgevers worden verplicht om 
arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

-  Bedrijven worden met stimuleringsprogramma’s overgehaald zich te vestigen op 
plaatsen waar veel werkloosheid is. 

-  Buitenlandse ondernemingen worden geïnteresseerd voor Nederland als 
vestigingsplaats onder aantrekkelijke voorwaarden, o.a. belastingvoordelen. Dat levert 
werkgelegenheid op.

2   Waarom kiezen meisjes minder voor technische beroepen? Wat zou er aan gedaan 
moeten worden?
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5 De arbeidsmarkt
 
Markt 
De markt is van oudsher dé plaats waar goederen werden 
verhandeld. Het is de plaats waar vraag en aanbod 
van goederen samen komen. Deze markten waar iets 
verhandeld wordt noem je ook wel concrete markten. 
Bijna elk dorp in Nederland heeft wekelijks wel zo’n markt.

De Arbeidsmarkt
Het aanbieden van arbeid vindt plaats op de arbeidsmarkt. Vroeger kwamen op 
vastgestelde tijd vragers en aanbieders van arbeid letterlijk bij elkaar. Werkzoekenden 
stonden op het plein of de markt te wachten op werkgevers die werk voor hen hadden. 
De arbeidsmarkt is een abstracte markt geworden. Er is vraag en aanbod van arbeid, 
maar die is niet direct zichtbaar in het straatbeeld. 

Tegenwoordig verloopt het contact anders. Het UWV Werkbedrijf (het vroegere 
arbeidsbureau, CWI)) registreert werkzoekenden, koppelt werkzoekenden aan vacatures 
en werkgevers aan cv’s via de ‘beursvloer’ in de vestigingen, via UWV.Werk en via 
werkcoaches. Via de digitale ‘werkmap’ communiceert  de werkzoekende met zijn of 
haar coach over bijvoorbeeld zijn of haar sollicitaties.

Arbeidsmarkt: het geheel van vraag en aanbod in arbeid

Andere voorbeelden van abstracte markten zijn de huizenmarkt (vraag en aanbod 
van huizen) en de valutamarkt (vraag en aanbod van geld). Werkgevers vragen 
personeel via verschillende wervingskanalen aan. Niet alleen via het plaatsen van 
personeelsadvertenties, maar ook via uitzendbureaus, sociale media en wervings- en 
selectiebureaus. 

1  Welke manier acht jij snel en kansrijk om een baan te vinden? 
 O  Bezoeken van UWV Werkbedrijf, uitzendbureau, wervings-en selectiebureau

O  Schrijven van een open sollicitatie
O  Reageren op een personeelsadvertentie
O  Reageren op vacatures via internet in grote databases
O  Contact zoeken met iemand van binnen een bedrijf
O  Inzetten van je netwerk op social media
O  Representatief overkomen op social media

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Door veranderde behoeften ontstaan 
er voortdurend nieuwe functies, beroepen en organisaties. Door automatisering van 
productie en digitalisering van informatie zijn er nieuwe beroepen bijgekomen, maar ook 
veel oude verdwenen. Veel werk verdwijnt omdat bedrijven arbeid overbrengen naar 
landen met lage productiekosten en lage lonen. 

2   Beroepen komen en gaan. Noem twee beroepen die door digitalisering van informatie 
erbij zijn gekomen en een beroep dat verdwenen is. 

  
 
Ruime en krappe arbeidsmarkt 
De arbeidsmarkt werkt volgens de wet van vraag en aanbod. Er is sprake van een ruime 
arbeidsmarkt als er weinig banen zijn en veel mensen die werk zoeken. In een ruime 
arbeidsmarkt treedt werkloosheid op. Als er meer banen zijn dan mensen die werk 
zoeken spreek je van een krappe arbeidsmarkt. 

Werk vind je niet alleen door solliciteren. Heel vaak krijgen mensen werk vanuit stages 
die zij bij een bedrijf of instelling hebben vervuld. Of ze worden getipt of maken gebruik 
van iemand die zij kennen en die al bij een bedrijf of instelling werkt.
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Vacature: een arbeidsplaats waarvoor personeel wordt gezocht

3  Hoe worden mensen genoemd die je helpen om bij een bedrijf in dienst te komen?
O  loopjongen O  katvanger  O  kruiwagen

Van vast naar flexibel werk 
In de tijd van je (groot)ouders was het heel gewoon als je bij een bedrijf ‘in vaste dienst’ 
was. Steeds vaker zie je dat werk in vaste dienst niet meer wordt aangeboden, maar 
vervangen wordt door werk waarvoor zzp’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) tijdelijk 
worden ingehuurd. 

Het ontslaan van werknemers uit vaste dienst is moeilijk en voor bedrijven vaak een 
kostbare aangelegenheid. Een bedrijf moet bij een rechter aantonen dat het ontslaan van 
de werknemer terecht is. En een werknemer wordt bij ontslag uit vaste dienst door de 
rechter vaak een ontslagvergoeding toegewezen, die de werkgever moet betalen.

4  Hoe wordt een ontslagvergoeding ook wel genoemd?
O  bonus O  gouden handdruk O  hoofdprijs

Wet werk en zekerheid (Wwz) 
Door de Wet werk en zekerheid is het ontslagrecht sneller, eerlijker en minder kostbaar 
voor werkgevers. Vanaf 1 juli 2015 is er 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag 
en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag en 
andere redenen gaat via de kantonrechter. Alle werknemers hebben onder bepaalde 
voorwaarden recht op een transitievergoeding, dit is een vergoeding als compensatie 
voor het ontslag. Deze is afhankelijk van de duur van een dienstverband (tenminste 
2 jaar in dienst zijn geweest). Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding 
van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar en vanaf het tiendejaar is dit een half 
maandsalaris per dienstjaar. De ontslagvergoeding geldt zowel een vast als tijdelijk 
contract.

Positie flexwerkers versterkt
Naast zzp’ers kan tijdelijke inhuur ook de vorm hebben van een tijdelijke aanstelling 
of tijdelijk contract. De positie van de flexwerkers is door de Wet werk en zekerheid 
versterkt. De regels voor tijdelijke contracten zijn in 2015 veranderd. Een tijdelijk 
medewerker krijgt eerder een vast dienstverband (na 2 jaar jaar, was drie jaar). Ook wordt 
een tijdelijk contract automatisch vast na meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten. 
Ook de opvolgingsperiode van maximaal 3 maanden is veranderd in 6 maanden. 
Opvolgingsperiode houdt in dat tijdelijke contracten elkaar met een tussenpoos van 6 
maanden of minder opvolgen. Ze worden dan gezien als aansluitend.

5  Hoe kan een werkgever vermijden dat hij een werknemer in vaste dienst moet nemen?

 

De wet Arbeidsmarkt in balans (vanaf 2020) is een aanpassing op de Wwz van 2015. Na 
evaluatie bleek dat de transitievergoeding voor ontslag voor de werkgever kostbaarder 
was geworden. Met de invoering van de WAB worden de verschillen tussen flexibel 
en vast werk verkleind. Werkgevers kunnen werknemers sneller een contract met 
meer zekerheid geven. Ook krijgen werknemers al vanaf de eerste dag recht op een 
ontslagvergoeding. 

Gevolgen van flexibele banen 
Het verdwijnen van ‘vaste’ banen heeft grote gevolgen voor de werknemer. Er wordt 
geen pensioen voor hem opgebouwd. Hij zal dus zelf geld voor zijn oudedag opzij 
moeten gaan leggen. En ook zal hij zichzelf moeten verzekeren (en daarvoor premie 
moeten betalen). Ook de aanschaf van een woning wordt lastig, want het is moeilijk om 
een hypothecaire lening bij een bank te krijgen. Banken verstrekken alleen leningen aan 
mensen die een min of meer zeker inkomen hebben. En zonder vast werk is dat inkomen 
niet altijd zeker.
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6 Arbeidsmarktwaarde

Op de arbeidsmarkt bestaat het aanbod uit de werknemers en de waarde die zij 
mee brengen. Bij het zoeken naar een baan heb je dus als werkzoekende een 
arbeidsmarktwaarde. 

Arbeidsmarktwaarde:  de waarde die je als werknemer vertegenwoordigt voor 
toekomstige werkgevers

De arbeidsmarktwaarde wordt bepaald door de werkgever. Hij zit aan de ‘vraag-kant’ van 
de arbeidsmarkt en zoekt iemand voor een speciaal soort werk of functie.

De arbeidsmarktwaarde wordt vaak bepaald door een aantal arbeidsmarktfactoren. 

Wat is de ideale werknemer in de ogen van de werkgevers?
- is tussen de 25 en 35 jaar (leeftijd)
- is gezond (gezond)
- is goed gemotiveerd (gemotiveerd)
- is goed geschoold (mbo en hoger) (opgeleid)
- heeft recente werkervaring (werk ervaren)
- is breed inzetbaar (functioneel mobiel)
- is bereid te reizen of te verhuizen voor zijn werk (geografisch mobiel)
- is bereid op alle gangbare werktijden te werken (inzetbaar)
- vraagt een niet al te hoge salaris (niet veeleisend)
- is (toch nog vaak) een man (man)
- is (vaak) blank (‘witte Nederlander’)

Onder de arbeidsmarktfactoren zijn niet-beïnvloedbare factoren en beïnvloedbare factoren. 
Beïnvloedbare factoren zijn factoren die door de werkzoekende zelf te beïnvloeden zijn. 
Niet beïnvloedbare factoren staan vast en zijn niet gericht of snel te veranderen.

1  Welke arbeidsmarktfactoren zijn niet-beïnvloedbaar? 
O leeftijd O gezondheid O motivatie
O opleiding O werkervaring O inzetbaarheid
O functionele mobiliteit O geografische mobiliteit O betaalbaarheid
O geslacht O  huidskleur

Welke zijn beïnvloedbaar? 
O leeftijd O gezondheid O motivatie
O opleiding O werkervaring O inzetbaarheid
O functionele mobiliteit O geografische mobiliteit O betaalbaarheid
O geslacht O  etniciteit

Kans op werk
Zoals gezegd, de arbeidsmarktwaarde van een werkzoekende bepaalt zijn kansen op 
werk. Er zijn echter invloeden die buiten de werkzoekende om de kansen op het vinden 
van een baan bepalen: verdringing, diploma-inflatie en onbemiddelbaarheid. 
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Verdringing  
Als er minder banen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt komen sommige groepen 
moeilijker aan een baan dan andere. Werkgevers hebben dan een ruim aanbod 
en nemen de in hun ogen beste werknemers voor een zo laag mogelijke prijs. Dat 
betekent dat bijvoorbeeld ouderen, die relatief duurder zijn, moeilijker aan de slag 
komen dan jongeren. Jongeren verdringen dan de ouderen van de arbeidsmarkt. Uit 
onderzoek blijkt echter dat ouderen en jongeren elkaar niet verdringen, maar juist 
aanvullen op de arbeidsmarkt. Wel zouden jongeren nadeel kunnen ondervinden van 
langer doorwerkende ouderen. Ook de instroom van migranten heeft zelden negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid. Verdringing kan wel spelen aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt. Verdringing treedt ook op als betaald werk in de publieke sector zoals 
in de zorg wordt overgenomen door vrijwilligers, mensen met een uitkering of door 
stagiaires om ervaring op te doen. 

Diploma-inflatie 
Als hbo’ers solliciteren naar vacatures waarvoor mbo voldoende is, zal de werkgever 
toch vaak kiezen voor de hoger opgeleide. We noemen dit diploma-inflatie. Met veel 
hoger opgeleiden waarvoor geen banen zijn, krijg je diploma-inflatie. Wat minder schaars 
wordt, en overvloedig aanwezig is, verliest nu eenmaal aan waarde. 

2   Wat is het gevolg van zoveel meer hoger opgeleiden waarvoor geen vraag is op de 
arbeidsmarkt?

 

Onbemiddelbaarheid 
De laatste jaren zijn er groepen werknemers geweest die extra aandacht 
en begeleiding nodig hadden om aan het werk te komen. En voor wie 
het vinden van een baan dan ook vaak onmogelijk lijkt:
- schoolverlaters;
- herintredende vrouwen;
- nieuwkomers (personen met een migratieachtergrond);
- arbeidsgehandicapten.
Vooral de laatste twee groepen (nieuwkomers en arbeidsgehandicapten) 
hebben het moeilijk om (weer) aan het werk te komen.

3  Hierna volgen drie beweringen. Geef van elke bewering aan of die juist is of onjuist.
1  Diploma-inflatie betekent dat je diploma meer waard is geworden : J/O
2  Jongeren hebben minder kans op de arbeidsmarkt dan ouderen : J/O
3  Werkervaring is een beïnvloedbare arbeidsmarktfactor : J/O

Als de werkgelegenheid toeneemt zal de werkloosheid dalen. Maar niet altijd. Als er 
veel werk is voor goed geschoold personeel (minimaal mbo) en er zijn alleen maar 
laaggeschoolde arbeidskrachten beschikbaar dan is er een kwalitatief tekort aan 
arbeidskrachten. De werklozen hebben de verkeerde of onvoldoende opleiding, zijn dus 
niet geschikt.

Kwalitatieve werkloosheid: werkloosheid door een tekort aan geschikte arbeidskrachten

4  Schrijf twee manieren op waarmee de overheid een kwalitatief tekort aan 
arbeidskrachten volgens jou zou kunnen oplossen?
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7 Werkloosheid

Als het aanbod aan werkenden groter is dan de vraag, dan is er sprake van werkloosheid. 

In 2014 bedroeg de werkloosheid in Nederland 8,1 % van de beroepsbevolking. In dat 
jaar zaten in totaal 640.000 personen zonder werk. De werkloosheid is in Nederland 
relatief laag en blijft dalen. Eind 2016 waren circa 500.000 werklozen en in juni 2017 
circa 450.000 werklozen. De werkgelegenheid neemt in rap tempo toe. Volgens het 
CBS waren in april 2018 360.000 mensen werkloos, dat is circa 4 procent van de 
beroepsbevolking. Begin 2020 waren er circa 240.000 werklozen, dat is 2,9 procent. 
Het CBS verwacht in 2020 als gevolg van de corona-crisis een grote neergang van de 
bedrijvigheid en de binnenlandse consumptie. Daardoor zal het aantal werklozen in de 
loop van 2020 sterk toenemen.
 
De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de werkloze beroepsbevolking. 

1   Welke sectoren hebben de grootste klappen gekregen? Welke maatregelen heeft de 
overheid genomen om bedrijven te ondersteunen?

  

Soorten werkloosheid
Naar reden voor werkloosheid kunnen vier verschillende soorten werkloosheid worden 
onderscheiden.

Frictiewerkloosheid
Frictiewerkloosheid ontstaat wanneer je gedurende korte tijd even geen werk kunt 
vinden. De duur van deze vorm van werkloosheid is kort (maximaal negen maanden). 

Seizoenwerkloosheid
Werkloosheid komt vooral bij mensen voor die seizoengebonden werk doen. Er is sprake 
van seizoenschommelingen in de productie, er zijn drukke en stille perioden. 

Conjuncturele werkloosheid
Conjunctuur is een ander woord voor golfbewegingen in de economisch groei. 
Laagconjunctuur treedt op als het tijdelijk slechter gaat met de economie. De vraag naar 
goederen en diensten neemt af, bedrijven blijven met hun voorraad zitten. 

Structurele werkloosheid
Werkloosheid is structureel als er banen, beroepen of zelfs hele bedrijfstakken verdwijnen. 
Als het aantal arbeidsplaatsen kleiner wordt, zijn er minder werknemers nodig.

2  Vul in van welk soort werkloosheid hieronder sprake is.

Soort werkloosheid

1 Na de zomer stopt je werk in de strandtent  
2 Je verliest je werk omdat je bedrijf tijdelijk 

moet inkrimpen  
3 Tussen twee banen in ben je even werkloos  
4 Je verliest je werk omdat dit naar Thailand 

wordt verplaatst  
  

3  Schrijf drie beroepen op die in seizoensarbeid worden uitgevoerd.
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Robot serveert het drinken

4  Conjuncturele werkloosheid is altijd tijdelijk. Leg met een voorbeeld uit dat dit zo is.

 
 

Oorzaken van structurele werkloosheid 
De meest problematische werkloosheid is de structurele 
werkloosheid. Het ontstaan van structurele werkloosheid 
heeft verschillende oorzaken.

Veel structurele werkloosheid is ontstaan doordat 
veel werkgelegenheid is verplaatst naar zogenoemde 
lagelonenlanden, zoals China en India. 

5  Schrijf twee branches op waarvan bedrijven hun productie naar ‘lagelonenlanden’ 
hebben verplaatst.

 

Ook automatisering van productieprocessen en digitalisering van informatie hebben veel 
werknemers structureel werkloos gemaakt. 

Ook zijn veel beroepen verdwenen omdat ze simpelweg ongezond bleken te zijn. 

Tenslotte zijn er ‘nieuwe groepen’ werknemers op de arbeidsmarkt gekomen, die aan het 
werk willen. Als dat niet lukt, dragen ook zij bij aan de structurele werkloosheid. 

‘Verborgen’ werkloosheid 
Door de steunmaatregelen van de overheid is er veel ‘verborgen’ werkloosheid. Zonder 
steun zouden waarschijnlijk veel werknemers zijn ontslagen. Er wordt gesproken van een 
‘ijsberg’ aan ontslagen.

Gevolgen van werkloosheid
Werkloosheid leidt tot inkomensverlies. Er komt minder geld binnen en er is dus ook 
minder uit te geven. Veel mensen komen in schulden te zitten, bijvoorbeeld als zij 
de hypotheek op hun woning niet meer kunnen betalen. Werkloosheid leidt ook tot 
vermindering van sociale contacten en - in het ergste geval - tot sociaal isolement. 

6  Hieronder staan links en rechts zinsdelen van beweringen over werkloosheid. Combineer 
de zinsdelen (links) met de aanvullende zinsdelen (rechts) om tot een juiste uitspraak te 
komen over werkloosheid.

In een overspannen arbeidsmarkt kan de overheid niet veel doen

Bij hoge werkloosheid is de kans op inflatie groot

Door conjuncturele werkloosheid zal de koopkracht voor veel mensen tijdelijk dalen

In geval van frictie werkloosheid is er nauwelijks vraag naar arbeid
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8 Werk maken

De overheid doet er alles aan om zoveel mogelijk Nederlanders aan het werk te krijgen, 
de werkgelegenheid te bevorderen en laatstelijk in 2020 zoveel mensen aan het werk te 
houden door steunmaatregelen. 

Om het aanbod aan werk te stimuleren kan de overheid een aantal dingen doen.

1   Arbeid goedkoper maken. De overheid kan de belastingen en de premies op arbeid 
verlagen. Daardoor wordt de arbeid voor werkgevers goedkoper.

2   Ondernemingsklimaat verbeteren. De overheid kan het voor bedrijven eenvoudiger 
maken door versoepelen van het ontslagrecht.

3   Subsidiëren van werk. De overheid houdt bepaalde bedrijven en sectoren van het 
bedrijfsleven in stand door subsidie te verstrekken, zoals landbouwbedrijven.

4   Verstrekken overheidsopdrachten. De overheid start infrastructurele projecten, zoals 
een deltaplan voor de dijken en de Noord-Zuidlijn Amsterdam.

5   Verbeteren koopkracht. De overheid brengt wijzigingen aan in de manier van 
belastingheffing zodat mensen netto meer geld overhouden om te besteden. 

6   Verlening van starterssubsidies. Werkgevers ontvangen een belastingkorting die het 
aantrekkelijk maken om afgestudeerde mbo-ers in dienst te nemen. 

7  Treffen van financiële noodregelingen. Door de corona-crisis hebben bedrijven 
en zelfstandigen grote omzetverliezen geleden. De overheid steunt hen met 
verschillenden maatregelen, zoals de NOW-subsidie en de TOGS-regeling.

1  Als arbeid goedkoper wordt voor de werkgever, wat zal hij dan doen?
O meer winst maken
O meer werk, arbeidsplaatsen creëren
O z’n schulden aflossen 
 
Geef een reden waarom hij dat zal doen.

  

2  Geef twee voorbeelden van starterssubsidies van de overheid aan werkgevers om 
werklozen jongeren weer aan het werk te helpen.

  

3  Met overheidsopdrachten kan nog meer werkgelegenheid gecreëerd worden. Geef nog 
twee voorbeelden (anders dan in de tekst staan).

 

Om het mensen mogelijk te maken te willen en te gaan werken kan de overheid ook een 
aantal dingen doen.
 
1   Betere arbeidsvoorwaarden aanbieden  

De overheid kan werkgevers overhalen om lonen te verhogen of secundaire 
arbeidsvoorwaarden voor werkenden te verbeteren. Ook zou het wettelijk 
minimumjeugdloon verhoogd kunnen worden, wat gebeurd is per 1 juli 2017. De 
leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat stapsgewijs omlaag en ging per 1 juli 
2019 naar 21 jaar. Ook het minimumloon voor jongeren is verder omhoog gegaan. 
De PvdA pleit via een wetsvoorstel voor vervanging van het minimumloon door een 
minimumuurloon. Het uurloon moet geënt zijn op het loon dat een werknemer nu 
met een 36-urige werkweek aan minimumloon ontvangt. Iemand met een 40-urige 
werkweek gaat er 10 procent op vooruit en met een 38-urige werkweek 5 procent.
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2   Werknemers van elders halen  
In het verleden zijn gastarbeiders uit landen rondom de Middellandse zee naar 
Nederland gehaald. Nu komen veel arbeiders uit de EU-landen Polen, Bulgarije en 
Roemenië. Uit Azië komen met name veel hoogopgeleide werknemers.

3  Scholing en omscholing aanbieden  
De overheid verplicht jongeren een vakdiploma (niveau 1) of 
startkwalificatie (niveau 2) te halen en heeft een leerplicht 
ingesteld tot 18 jaar. Via de UWV biedt de overheid 
omscholingstrajecten voor werklozen.

4   Arbeid en zorg beter verdelen 
De overheid biedt mogelijkheden voor kinderopvang. Bedrijven houden rekening 
met schooltijden en vakanties bij het inroosteren van herintredende vrouwen.

 
4  In welke sectoren in Nederland komen de werknemers uit Oost-Europa vooral te werken?

 

5  Jongeren zijn boos om ‘oneerlijk’ laag minimumjeugdloon. Wat is er zo oneerlijk aan? 

 
 

6    Welke landen zitten in de top-3 als het gaat om de hoogte van het minimumloon? Welk 
land zit helemaal onderaan? 

  

 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020  
Per 1 januari 2020 zijn een aantal wetten van de Sociale zekerheid aangepast. Het 
betreft sociale voorzieningen zoals de Participatiewet, IOAW, IOAZ, TW en Wajong en 
sociale verzekeringen zoals AOW en Anw. Verder ook werknemersverzekeringen zoals 
WIA, WAO en WW.  De reden is dat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk 
minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.635,60 naar € 1.653,60 bruto per maand. 
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2020 herzien. 

Minimumlonen vergeleken in Europa (in euro’s)
Land Jaar 2020 Land Jaar 2020
België  1.593,81 Nederland 1.653,60
Bulgarije     311,89 Oostenrijk :
Tsjechië     574,62 Polen     610,79
Denemarken : Portugal     740,83
Duitsland   1.584,00 Roemenië     466,23
Estland      584,00 Slovenië     940,58
Ierland  1.656,20 Slowakije     580,00
Griekenland     758,33 Finland :
Spanje  1.050,00 Zweden :
Frankrijk  1.539,42 Verenigd Koninkrijk  1.598,69
Kroatië     546,07 IJsland :
Italië : Noorwegen :
Cyprus : Zwitserland :
Letland     430,00 Montenegro      331,33
Litouwen     607,00 Noord Macedonië :
Luxemburg  2.141,99 Albanië     213,45
Hongarije     487,10 Servië     343,49
Malta     777,10 Turkije     440,29

V.S.  1.118,63
Bron: Eurostat 2020

In sommige landen(:)  wordt er geen wettelijk minimumloon gehanteerd.

Bruto minimum (jeugd)lonen 
per 1 januari 2020 in Nederland 
(in euro’s)
Vanaf 
21 jaar 1.653,60
20 jaar 1.322,90
19 jaar    992,15
18 jaar    826,80
17 jaar 653,15
16 jaar 570,50
15 jaar 496,10

Bron: www.rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/minimumloon
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9 Arbeidsverhoudingen

Nederland is een land van overleg en samenwerking en staat wereldwijd bekend als een 
land met goede arbeidsverhoudingen. 

Arbeidsverhoudingen:  de relaties tussen werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt 
en in een aantal gevallen ook tussen de overheid

 

Overheid

Model van Arbeidsverhoudingen

Werkgever WerknemerWerkgevers en werknemers hebben elkaar nodig. 
Ze zijn namelijk van elkaar afhankelijk:
-  De werkgever is afhankelijk van de arbeid van de werknemer;
-  De werknemer is afhankelijk van het loon dat hij van de 

werkgever ontvangt. 

Werkgevers en werknemers delen één belang: het moet goed gaan met het bedrijf, zodat 
er winst gemaakt wordt en het werk behouden blijft. Als het slecht gaat met bedrijven, 
zoals tijdens de coronacrisis, verliezen werknemers hun baan en zzp’ers hun opdrachten. 
Maar de belangen van werkgevers en werknemers lopen soms ook uiteen en zijn ook 
tegenstrijdig. Zo willen werkgevers tegen zo laag mogelijk kosten produceren (lonen zijn 
een kostenpost!), terwijl werknemers juist redelijk beloond willen worden. 

Sociale partners
De organisaties van werkgevers en werknemers die continu overleg voeren over 
belangen worden ook wel sociale partners genoemd.

Consensus 
Kenmerkend voor het overleg tussen de sociale partners in Nederland is het streven naar 
consensus (overeenstemming). Dit streven wordt ook wel poldermodel genoemd. Men 
overlegt net zolang tot men het met elkaar eens is.

De overheid vervult daarbij een belangrijke taak. Zij brengt de organisaties van 
werkgevers en werknemers samen. En leidt de onderhandelingen die gaan over 
allerlei vormen van arbeidsverhoudingen: stimulering van de werkgelegenheid, sociale 
zekerheid, arbeidsvoorwaarden en lonen. 
Organisaties van werkgevers en werknemers ontmoeten elkaar op verschillende plaatsen 
en niveaus. In landelijke overleggen, maar ook en steeds vaker ook op lokaal niveau en 
in ondernemingsraden van bedrijven.

1  Welk belang delen werkgevers en werknemers met elkaar?

  

2 Wie rekenen we tot de sociale partners?
O  werkgever en werknemer
O werkgevers, werknemers en overheid
O organisaties van werkgevers en werknemers

3 Welke functie/taak heeft de overheid in het poldermodel?

  

4  Waar ontmoeten (organisaties van) werkgevers en werknemers elkaar? 

Niveau Welke overleg? Waar?

Landelijk niveau  
 

Branche/sector- en 
ondernemingsniveau
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10 Arbeiders, verenigt U!

Vakbeweging is de verzamelnaam voor organisaties die de belangen van werknemers 
behartigen. De vakbeweging bestaat uit vakbonden en vakcentrales. 

Vakbonden
Vakbonden houden zich in de eerste plaats bezig met belangenbehartiging van de 
werknemers. Veel beroepsgroepen hebben een eigen vakbond die opkomt voor 
de specifieke belangen van haar leden. Zo zijn er vakbonden voor journalisten, 
onderwijsbonden en ga zo maar door. De meeste vakbonden hebben zich aangesloten 
bij een overkoepelende vakcentrale. Daarnaast bestaan er bij grote ondernemingen 
ook bedrijfsbonden zoals van Ikea. Veel van dit soort bedrijfs- en vakbonden, zoals 
de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), vallen niet onder een vakcentrale. Dit soort 
beroepsorganisaties noem je categorale bonden. In 2019 waren in totaal 1.6 miljoen 
mensen lid van een vakbond. Dit is bijna 18 procent van de beroepsbevolking. De 
werkzame beroepsbevolking (personen van 15 tot 75 jaar) was eind 2019 9.3 miljoen. 

Vakcentrales
Een vakcentrale is een vereniging van vakbonden. In Nederland bestaan er drie:
- FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging (circa 1.1 miljoen leden)
- CNV: Christelijk Nationaal Vakverbond (circa 260.000 leden)
- VCP: Vakcentrale voor Professionals (circa 160.000 leden)

De vakcentrales regelen zaken op individueel en collectief niveau: 
1   Individuele belangenbehartiging: zij bieden individuele werknemers ondersteuning 

bij ‘arbeid gerelateerde problemen’ zoals ontslagconflicten.
2   Collectieve belangenbehartiging: zij nemen deel aan overleg over 

arbeidsvoorwaarden, zoals het afsluiten van cao’s en sociale plannen.

Vakbondsacties
Als vakbonden er niet uitkomen met werkgeversorganisaties over een nieuwe cao, 
dan is het laatste woord aan de vakbondsleden. Zij bepalen of er wel of geen acties 
komen. Acties kunnen heel divers zijn zoals weglopen uit onderhandelingen, stakingen 
organiseren, werkonderbrekingen voor overleg met leden, stiptheidsacties, e.d. 

Ledental vakbonden daalt gestaag
18% van de werknemers is lid van een vakbond. Het ledental daalt gestaag, behalve voor 
de VCP, die de laatste jaren groeide naar 160.000 leden. Die toename zit vooral in de 
politie- en boa-vakbond. Onder werknemers <25 jaar is dat percentage zelfs nog lager. 
De vakbond heeft voor hen een suf imago en heeft bepaald geen hippe uitstraling met 
al die petjes en hesjes! Veel werkenden (vooral zzp’ers) hebben geen behoefte zich aan 
te sluiten bij een vakbond. In Nederland gelden cao-afspraken voor alle werknemers 
in het bedrijf. Waarom zou je lid worden van een vakbond voor iets (cao) dat ze ook 
gratis kunnen krijgen? Toch zijn er genoeg belangenbehartigers voor zzp’ers zoals FNV 
Zelfstandigen, PZO-ZZP en het onafhankelijke ZZP Nederland. 

1   Welke (actie)middelen heeft de vakbond tot zijn beschikking om druk uit te oefenen op 
de werkgever om in te stemmen met wensen of eisen?

 

2  Noem drie redenen waarom vakbonden minder macht hebben en minder aantrekkelijk 
zijn voor werknemers?

 
 

3  Hoe kan de positie/macht van de vakbeweging versterkt worden?
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11 Werkgevers in beweging

De meeste ondernemers/werkgevers zijn aangesloten bij een branchevereniging of 
-organisaties die de belangen van een bepaalde categorie ondernemers behartigt. Een 
groot deel van de brancheorganisaties is lid van een werkgeverscentrale.

Werkgeverscentrales 
Nederland kent een aantal werkgeverscentrales (koepelorganisaties) 
die de belangen van werkgevers behartigen:
1  VNO-NCW: 160 verenigingen, circa 100.000 bedrijven;
2   MKB-Nederland: 500 verenigingen, circa 175.000 bedrijven;
3   LTO-Nederland: 18 verenigingen, circa 53.000 landbouwbedrijven.
   
De macht van de werkgeverscentrale
De macht van de werkgeverscentrale is groot. VNO-NCW vertegenwoordigt zo’n 80% 
van alle werkgelegenheid in Nederland. MKB Nederland vertegenwoordigt 30% van alle 
bedrijven. Als zij spreken doen zij dat dus namens veel werkgevers. Van oudsher kent 
het LTO een sterke boerenlobby, die haar weg weet te vinden in politiek Den Haag (CDA) 
en als het nodig is via een groots ‘tractorprotest’ op het Malieveld.

Werkgeversbelangen
Ondernemers hebben een natuurlijke neiging om veel waarde te hechten aan vrijheid. 
Alles wat een belemmering vormt om vrij te kunnen ondernemen wordt wantrouwig 
bekeken. Ondernemers zijn voor terugbrengen of beperkt houden van regels, want 
regels belemmeren het vrije ondernemen. 

Pressiemiddelen 
Net als de vakbonden beschikken ook werkgevers over pressiemiddelen (manieren 
waarop men druk uitoefent) om werknemers over te halen in te stemmen met hun 
wensen of eisen. 

Zo kunnen werkgevers dreigen met korting op de lonen, of afschaffing van secundaire 
arbeidsvoorwaarden (zoals bonussen en onkostenvergoedingen). In de hoop dat 
werknemers af zullen zien van staking. 

Werkgevers kunnen zelfs zover gaan dat ze dreigen met sluiting van het bedrijf (uitstel 
van betaling of aanvraag faillissement) of overplaatsing van het bedrijf naar een 
lagelonenland. Ook voelen werkgevers zich sterker naarmate er minder vast werk is. 
Denk aan de opmars van flexwerkers en zzp’ers. Maar ook in bedrijfstakken zoals in de 
mode- en detailhandel waar slechts 3% van het personeel lid is van een vakbond voelen 
werkgevers zich machtig.

De meest ingezette manier om stakingen te voorkomen is naar de rechter te stappen en 
een ‘kort geding’ aan te spannen.

Werkgevers kunnen ook een wig te drijven tussen de FNV en CNV.  Als werkgevers 
er niet uitkomen met de FNV kunnen zij verder gaan met het CNV. Het CNV stelt zich 
doorgaans gematigder op bij het cao-overleg.

1  Waarom zijn ondernemers voor het terugdringen van overheidsbemoeienis?

 

2  Waaruit spreekt de macht van de werkgevers?

 

3  Welk pressiemiddel wordt het meest ingezet om stakingen te voorkomen?
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12 Arbeidsvoorwaarden
 
Arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden waaronder je werkt. Je spreekt 
arbeidsvoorwaarden altijd vooraf met je werkgever af en laat die vastleggen in een 
arbeidsovereenkomst. De bekendste arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, loon en 
vakantiedagen. Andere zijn betaling bij overwerk, pensioen en proeftijd.

Niet alle voorwaarden die je stelt zijn toegestaan. Er zijn wetten en regels die grenzen en 
beperkingen stellen aan dat wat je als werknemer van een werkgever mag eisen.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 
Een arbeidsovereenkomst opstellen kost tijd en vraagt 
de nodige zorgvuldigheid. Reden voor werkgevers om tot 
gemeenschappelijke aanpak te komen.

In veel gevallen sluiten werkgevers en werknemers een collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) af. In een cao maken beide partijen afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor 
grotere groepen werknemers tegelijk met een geldigheidsduur van vaak meerdere jaren.

Collectieve arbeidsovereenkomst:  overeenkomst tussen een of meer werkgevers 
(of werkgeversverenigingen) en een of meer 
vakbonden, waarin de arbeidsvoorwaarden voor 
grote groepen werknemers worden vastgelegd

Verbindend verklaren 
Als een cao tot stand is gekomen in een overleg van werkgevers en werknemers moet 
deze nog worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Als de minister het eens is met de cao kan hij de cao algemeen verbindend verklaren. De 
cao geldt dan voor alle werknemers in de betreffende beroepsgroep of bedrijfstak. Ook 
voor werknemers die geen lid zijn van een vakbond. Ze liften dus gratis mee! Door cao-
afspraken verbindend te verklaren wordt voorkomen dat werkgevers een werknemer een 
lager loon bieden of afwijkende arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR)
Het komt vaker voor dat ondernemingen als Jumbo en Action de FNV buiten de deur 
houden en een avr treffen met de ondernemingsraad (or). De avr is een regeling van 
de werkgever (de baas) over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, pensionering, spaar- en 
vakantieregeling, ziekteverzuim en werktijden. Je hebt als werknemer (in zijn dienst) dan 
niet veel meer te zeggen behoudens via de or.

Flexibele arbeidsvoorwaarden 
Bedrijven en instellingen laten steeds vaker in hun cao vastleggen dat 
zij arbeidsvoorwaarden flexibel willen inzetten. Dat betekent niet dat de 
arbeidsvoorwaarden minder of slechter worden, maar dat de werknemer de keuze 
wordt geboden zijn eigen persoonlijke voorkeur uit te brengen. Een voorbeeld is de 
mogelijkheid loon in te leveren voor extra vakantiedagen.

1  Wanneer zijn cao-afspraken officieel pas rechtsgeldig?

 

2   Waar zou jouw voorkeur naar uitgaan als je zelf een of twee flexibele 
arbeidsvoorwaarden mocht kiezen?

 

3  Wat is het verschil tussen een cao en een avr?
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13 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- wat werk is;
- dat werk effect heeft en waardering oplevert;
- waarin arbeid zich onderscheidt van werk;
- welke maatschappelijke functies arbeid heeft;
- wat verstaan wordt onder vrijwilligerswerk;
- welke redenen je kunt hebben om vrijwilligerswerk te doen;
- wat het verschil is tussen wit werk en zwart werk;
- wanneer je spreekt van formele en van informele arbeid;
- in hoeverre er recht op arbeid bestaat;
- welke middelen de overheid inzet om werk te creëren;
- wat we verstaan onder arbeidsmarkt;
- wat het verschil is tussen een ruime en een krappe arbeidsmarkt;
- wat bedoeld wordt met vacature;
- hoe de arbeidsmarkt verandert van vast naar flexibel;
- wat verstaan wordt onder arbeidsmarktwaarde;
- welke criteria bestaan voor de ideale werknemer;
- welke factoren buiten jezelf van invloed zijn op het vinden van een baan;
- wat bedoeld wordt met kwalitatieve werkloosheid;
- wat verstaan wordt onder werkgelegenheid en beroepsbevolking;
- hoe hoog het werkloosheidspercentage in Nederland is;
- welke soorten werkloosheid worden onderscheiden;
- welke oorzaken bijdragen aan structurele werkloosheid;
- tot welke gevolgen werkloosheid kan leiden;
- op welke manieren de overheid banen kan scheppen;
- op welke manier de overheid mensen over kan halen te gaan werken;
- wat we verstaan onder arbeidsverhoudingen;
- welke belangen werkgeversbelangen zijn en welke werknemersbelangen;
- wat verstaan wordt onder sociale partners, consensus en polderen;
- wat het verschil is tussen een vakbond en een vakcentrale;
- welke vakcentrales er bestaan;
- wat het verschil is tussen brancheorganisaties en werkgeverscentrales;
- welke pressiemiddelen werkgevers inzetten om staking te voorkomen;
- wat we bedoelen met cao en welke voordelen die heeft;
- wat bedoeld wordt met verbindend verklaren;
- wat flexibilisering van arbeidsvoorwaarden inhoudt.

Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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14 Opdrachten hoofdstuk 1

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat 
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een 
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je 
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.

Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 Startersbeurs Zoek de betekenis op, de reden van ontstaan en 
de mogelijkheden die de startersbeurs biedt.

2 Flexibele 
arbeidscontracten

Positie flexwerkers is verbeterd. Zoek de nieuwe 
regels op van flexibele arbeidscontracten in de 
Wet werk en zekerheid. 

3 Werkeloosheid Zoek uit van welk soort werkloosheid sprake is 
in gegeven situaties en welke gevolgen dit heeft 
voor groepen mensen.

4 Vacatures Welke beroepen bieden kansen anno 2015-2017? 
Zoek op werk.nl en onderzoek welke kansen op 
werk jouw beroep heeft.

5 Bijbaantjes Doe een onderzoek welke bijbaantjes het meest 
populair zijn, wat het verdient en hoeveel uur 
eraan wordt besteed. Kijk ook naar de gevolgen. 

6 Stakingen Zoek uit of er veel of weinig stakingen in de 
afgelopen jaren zijn geweest, in welke sectoren, 
over welke onderwerpen en met welke afloop.

7 Wettelijk 
minimumjeugdloon

Zoek uit waar op dit moment zoveel over te doen 
is over het wettelijk minimum( jeugd)loon. Welke 
acties werden gevoerd en wat hebben de acties 
opgeleverd?

Geef je mening Mening Maken

1 Vrijwilligerswerk Wat vind jij van de nieuwe regel dat mensen met 
een bijstandsuitkering de verplichting hebben 
een tegenprestatie te leveren?

2 Loonoffer Bedenk redenen waarom werknemers wel of 
geen loonoffer (loonsverlaging) moeten toestaan 
als een bedrijf failliet dreigt te gaan.

3 Cao In bepaalde kringen van werkgevers gaan 
stemmen op om de cao af te schaffen. Waarom 
zouden ze dat vinden? En wat is jouw mening?

4 Vakbondslid Veel jonge werknemers zijn geen lid van een 
vakbond. Reden: ‘Niet nodig, ik red mezelf wel!’ 
Wat vind jij?
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5 Flexibele 
arbeidsvoorwaarden

Steeds meer werknemers kiezen voor een cao 
à la carte. Waar zou jij voor kiezen? Wat zou je 
willen inleveren voor wat? Waarom vind je dat? 

6 Arbeidsmarktwaarde Arbeidsmarktwaarde wordt bepaald door 
verschillende interne en externe factoren. Wat is 
jouw marktwaarde? Geef je mening.

Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Waardering arbeid Discussieer over de stelling: Arbeid, plicht of 
recht? Geef voor- en tegenargumenten en 
bepaal je standpunt.

2 Minimumjeugdloon Afschaffen of niet? Geef je voor- en 
tegenargumenten en bepaal je standpunt. 

3 Discriminatie Allochtonen krijgen minder kansen op de 
arbeidsmarkt vanwege discriminatie. Geef voor- 
en tegenargumenten en bepaal je standpunt. 

4 Kinderarbeid Stop de kinderarbeid: ja of nee? Geef je voor- en 
tegenargumenten en bepaal je standpunt. 

5 Staking Stakingen zijn onder alle omstandigheden 
geoorloofde middelen om vakbondseisen door 
te zetten. Geef voor- en tegenargumenten bij 
deze stelling en bepaal je standpunt.

Kom tot actie Actie Maken

1 Vrijwilligerswerk Kom meer te weten over vrijwilligerswerk in jouw 
gemeente. Zoek contact met een servicepunt. 
Informeer naar mogelijkheden en interview een 
vrijwillig(st)er. Wat is jouw interesse? Maak een 
verslag van je bezoek. 

2 Zwart werken Zoek informatie over zwart werk: wie werken 
zwart, welke omvang, in welke sector en wat 
zijn de gevolgen voor betrokkenen (werknemer, 
bedrijven, overheid, maatschappij). 

3 Sociale partners Zoek in de krant of op internet twee artikelen 
over een conflict tussen vakbonden en 
werkgevers(organisatie), cao-onderhandelingen, 
en stakingen. Beantwoord de vragen.

4 Gastlessen Nodig FNV-jong of CNV-jongeren uit voor 
gastlessen op school. Bereid de gastlessen goed 
voor met de klas.

Reflecteer en leg je 
werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit 
hoofdstuk geleerd hebt. Wat ging goed, wat 
minder goed?

2 Portfolio Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat 
je hebt uitgevoerd. met andere woorden: lever 
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het 
resultaat.
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Als je na je opleiding bij je eerste werkgever begint, krijg je vast een introductie 

bij het bedrijf. Je maakt kennis met je toekomstige werkomgeving: je 

leidinggevende, je directe collega’s en de organisatie. En natuurlijk met je werk. 

Op de eerste werkdag krijg je vaak informatie over de organisatie, de 

structuur en de cultuur van het bedrijf. Werk je op een klein bureau met weinig 

medewerkers dan zijn de communicatielijnen vaak kort en duidelijk. Maar 

in een groot bedrijf krijg je te maken met langere communicatielijnen, meer 

afdelingen, functies, roosters en procedures.

Dit hoofdstuk neemt je mee in de wereld van de organisatie. Hoe zitten 

organisaties eigenlijk in elkaar? Welke regels en gewoontes gelden er? Wat zijn 

in een organisatie jouw rechten en wat jouw plichten?

Dit hoofdstuk geeft je antwoord op deze en nog meer vragen.

2 Welkom in onze organisatie
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1 Organisatie

Waar je ook komt te werken, je werkt altijd met mensen waar  
je op één of andere manier afhankelijk van bent. Je hebt collega’s en een 
leidinggevende of - zelfs als je zelfstandig werkt - je hebt klanten aan wie 
je een dienst of product levert. Leidinggevende, collega of klant, je werkt er 
op één of andere manier mee samen. 

Je hebt zonder het te beseffen zelf ook ervaring met verschillende organisaties. Je bent 
leerling van een school, je loopt stage in een bedrijf, je bent lid van een sportvereniging. 
En wellicht heb je ook een bijbaantje bij de supermarkt. Allemaal organisaties waar jij in 
deel neemt.

Organisatie:  een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en 
middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken

In een organisatie werken mensen meestal voor een langere tijd samen. De praktijk wijst 
uit dat waar mensen samenwerken, ze samen meer bereiken dan elk apart bij elkaar 
geteld. Dit wordt vaak uitgedrukt in: 1 + 1 = 3. 

Organisatiedoel en middelen
Het doel van een organisatie kan zijn een lustrumfeest organiseren, een voetbalclub 
oprichten, een internetwinkel beginnen, winst maken of het gewoon gezellig met elkaar 
hebben (de sociale band bevestigen). Om je doel te bereiken moet je middelen inzetten. 
Die middelen zijn bijvoorbeeld gebouwen, mensen, computers en geld.

1  Schrijf twee organisaties op, waarvan jij op dit moment deel uitmaakt. Noteer van elke 
organisatie een doel. 

 
 

2  Stel: je mag een schoolfeest gaan organiseren.
Welk doel streef je met het feest na?

 
Met wie ga je het feest organiseren?

 
Welke middelen denk je nodig te hebben om het feest te kunnen organiseren?
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2 Profit of non-profit 

Organisaties die producten of diensten voortbrengen  
ten behoeve van anderen: derden, noem je bedrijven. 
Organisaties zijn te verdelen in profit en non-profit 
organisaties als je uitgaat van het doel: wel of geen winst 
maken.

Profit organisaties
Profitorganisaties zijn ondernemingen die goederen of 
diensten produceren en verkopen aan klanten met als 
doel daar winst aan over te houden. Het zijn ‘particuliere 
ondernemingen’, of wel ‘commerciële bedrijven’. 

Goederen:  tastbare producten zoals voedsel, kleding en computers
Diensten: niet tastbare producten zoals advies, transport en geldzaken

De commerciële handel produceert en verkoopt goederen,  
de commerciële dienstverlening verleent diensten. Het 
commercieel bedrijf biedt de goederen en diensten aan op de 
afzetmarkt. Die afzetmarkt bestaat uit klanten. 

De klant betaalt voor de afgenomen goederen of diensten 
een prijs, die hoger is dan de investering die het bedrijf erin 
heeft gedaan. Het bedrijf maakt daarmee winst. Bij investering 
moet je bijvoorbeeld denken aan kosten die je maakt voor 
aanschaf en onderhoud van productiemiddelen.

1  Schrijf 4 voorbeelden op van investeringskosten die een groentespecialist zeker maakt. 
Hij beschikt over een winkel met twee personeelsleden.

 
 

Non-profit organisaties
Bij non-profit bedrijven draait het niet om winst. Sterker nog: ze mogen volgens 
de wet geen winst maken, althans ze mogen eventuele winst niet uitkeren. Non-
profit organisaties streven vaak een ideëel doel na maar doen dit aan de hand van 
bedrijfseconomische principes. 

Non-profitorganisatie:  een organisatie die zonder winstoogmerk ideële doelen nastreeft

Bij non-profitorganisaties is niet sprake van ‘directe ruil’ tussen het bedrijf en de klant. 
Anders gezegd: bij non-profit organisaties betaalt de klant niet het volle bedrag voor 
de gebruikte diensten, hooguit een kleine bijdrage in de kosten. Anders zou een 
toegangskaartje in het Concertgebouw voor een klassiek concert vele malen duurder 
zijn. Zo moesten Nederlandse bedrijven tijdens de corona crisis een speciale machine 
aanschaffen uit China of zelf ontwikkelen om een productielijn op te zetten waarmee ze 
miljoenen mondkapjes per week zouden kunnen produceren.

Voorbeeld: onderwijs is een non-profit organisatie. De lerarensalarissen worden 
betaald door de overheid. De overheid doet dit met geld dat zij ontvangen van alle 
belastingbetalers; ook van hen die niet gebruik maken van het onderwijs. 

Net als ondernemingen moeten ook de non-profit instellingen een goed ‘product’ 
aanbieden. En ervoor zorgen dat de inkomsten de uitgaven zoveel mogelijk dekken. Veel 
organisaties hanteren dan ook bedrijfseconomische principes bij hun ‘bedrijfs’-voering. 
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2  Is een ziekenhuis een profit of een non-profit organisatie?

 
Is een laag sterftepercentage in een ziekenhuis te zien als ‘winst’? Licht je antwoord toe.

 
Kan een ziekenhuis failliet raken?

 
Wat is voor een school winst?

 

Organisatie

Bedrijf

Onderneming

3  Ga na of bij het onderstaande sprake is van een organisatie en/of bedrijf en/of een 
onderneming. 
-  amateurvoetbalclub waarvan jij lid bent  

  
-  Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam  

 
-  ROC waar jij je opleiding volgt  

 
-  Escape discotheek in Amsterdam  

 

-  KPN, jouw mobielprovider  

 
-  Waterlandziekenhuis in Purmerend 
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3 Rechtsvormen 

In iedere organisatie gaat geld om. Dat maakt het belangrijk dat een organisatie nadenkt 
over de manier waarop dat geld op de juiste manier wordt beheerd. Er kunnen dingen 
mis gaan, maar wie is dan aansprakelijk? 

De aansprakelijkheid van een organisatie wordt bepaald door en vastgelegd in 
de rechtsvorm. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je 
privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Bij een rechtsvorm met 
rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval.

Rechtsvorm:  regeling die de manier beschrijft waarop de eigenaren en bestuurders 
aansprakelijk zijn voor de gevolgen van het doen en laten van een 
organisatie

Rechtsvormen bij profit organisaties 
Veel voorkomende rechtsvormen bij profit- organisaties zijn 
voor de eenmanszaak, de nv (naamloze vennootschap), de 
bv (besloten vennootschap) en de vof (vennootschap onder 
firma). 

Eenmanszaak
De meeste ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Je 
kunt als ondernemer personeel in dienst hebben maar je kunt 
ook zzp’er zijn (zelfstandige zonder personeel). Maar let wel, een eenmanszaak is een 
rechtsvorm, en zzp niet. Als zzp’er moet je een rechtsvorm kiezen en je inschrijven bij de 
Kamer van Koophandel (KvK).

Je bent als ondernemer in alle gevallen zelf wettelijk aansprakelijk voor tegenvallers (ook 
met je privé- vermogen). Daarom is het belangrijk dat ondernemers zich daartegen goed 
verzekeren. Je hebt in het begin meestal meer belastingvoordeel dan bijvoorbeeld bij 
een bv. Vooral door de vele aftrekposten.

Naamloze vennootschap (NV)
Grote ondernemingen met aandeelhouders kiezen vaak de rechtsvorm naamloze 
vennootschap. De aandeelhouders kennen elkaar niet. De door de aandeelhouders 
aangestelde bestuurders zijn aansprakelijk voor tegenvallers.

Besloten vennootschap (BV)
Een BV is een rechtspersoon en daarmee zelf aansprakelijk, de eigenaren dus niet. 
Alleen als er sprake is van wanbeleid. Bij een besloten vennootschap kennen de 
aandeelhouders elkaar en beslissen zij over wie als nieuwe aandeelhouder wordt 
toegelaten. De bestuurders zijn aansprakelijk voor tegenvallers.

Vennootschap onder firma (VOF)
Een vennootschap onder firma is een samenwerking van twee of meer eigenaren 
(vennoten) die gezamenlijk een onderneming starten. Elke vennoot is aansprakelijk voor 
eigen verlies en dat van de compagnon, d.w.z. hoofdelijk aansprakelijk voor mogelijke 
schulden van de VOF.

De maatschap
Een maatschap is een veelgebruikte rechtsvorm onder vrije beroepen, zoals medisch 
specialisten in bijvoorbeeld ziekenhuizen en fysiotherapeuten, advocaten en accountants 
in zelfstandige praktijken. De maatschap is echter geen rechtspersoon. De leden 
(maten) voeren hun beroep uit onder een gemeenschappelijke naam. Je bent met 2 of 
meer personen en iedereen brengt iets in, zoals arbeid, geld of goederen. Afspraken 
over onder andere de winstverdeling worden vastgelegd in een contract. Alle leden 
van een maatschap zijn aansprakelijk voor een evenredig deel van het bedrijf. Bij een 
faillissement draait één maat bijna nooit op voor de schuld van de onderneming.
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Rechtsvormen bij non-profit organisaties
Bij non-profit organisaties komen de rechtsvormen stichting en vereniging veel voor.

Commanditaire vennootschap (cv)
Een commanditaire vennootschap is een speciaal soort vennootschap onder firma. In 
deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer 
stille vennoten. Als beherend vennoot heb je de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille 
vennoten zijn alleen financieel betrokken (geldschieters).

1  Hieronder staan kenmerken van organisaties. Noteer bij elk kenmerk een organisatie.

Indelingscriterium Kenmerk Voorbeeld

Doel Sociaal-cultureel Rijksmuseum

Economisch  
Politiek  
Maatschappelijk  

Winstoogmerk Profit  
Non-profit  

Grootte Klein  
Groot  

Leeftijd Jong  
Oud  

Complex Eenvoudig  
Complex  

Invloed 
medewerkers/leden

Horizontaal  
Verticaal  

Rechtsvorm NV  
Stichting  
Vereniging  
BV  

2  Noem een verschil tussen een NV en een BV.

 

3  Stel dat je starter bent en begint met een kleine onderneming. 
Welke rechtsvorm vind je dan het meest geschikt? Geef een toelichting.

 
 

4  Wat is een belangrijk verschil tussen een eenmanszaak en een BV?
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4 Werken met en voor anderen

Je kunt organisaties verschillend indelen. Bijvoorbeeld naar de mate waarin 
medewerkers invloed hebben binnen het bedrijf. 

Kleine organisaties zijn meestal eenvoudig en overzichtelijk. Er is vaak maar één team en 
één teamleider. Grote organisaties zijn vaak zeer complex. Die organisaties hebben ook 
vaak meerdere afdelingen. De grootte van de organisatie heeft gevolgen voor de manier 
van werken en voor de communicatie.

Organisatiestructuur:  de manier waarop een organisatie is opgebouwd 

 
We onderscheiden daarbij horizontale en verticale organisaties.

Horizontale organisaties
In een organisatie die ‘horizontaal’ of ‘plat’ wordt genoemd is iedereen ongeveer gelijk. 
De structuur is eenvoudig en overzichtelijk: er worden geen ‘lagen’ onderscheiden. 
Belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen in een teamvergadering of een 
medewerkersoverleg. 

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4

Horizontale organisaties kom je vaak tegen bij welzijnsorganisaties. De begrippen 
‘leiding’ en ‘gezag’ worden daar vaak als ‘vieze woorden’ beschouwd.

1  Wat maakt dat horizontale organisaties ook wel ‘platte organisaties’ worden genoemd?

 

2  Bedenk een reden waarom de begrippen ‘leiding’ en ‘gezag’ in platte organisaties als 
‘vieze woorden’ worden beschouwd.

 

Horizontale organisatie hebben voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen

- zeer gemotiveerde medewerkers
- ieders mening telt
- gezagsproblemen ontbreken

- overleg neemt veel tijd
- besluitvaardigheid is gering
- individuele aansprakelijkheid ontbreekt

Verticale organisaties
In een ‘verticale’, ‘lijn-’ of ‘hiërarchische’ organisatie komen directeuren, lagere chefs 
en uitvoerend personeel voor. Er is sprake van een gezagsverhouding: de lagere 
functionaris moet doen wat de hogere zegt. Er heerst een bevelstructuur. Opdrachten en 
bevelen worden van boven naar beneden doorgegeven. 
 
Bij kleine organisaties is de directeur eindverantwoordelijk 
en tegelijkertijd vaak de persoon die leiding geeft aan de 
dagelijkse gang van zaken. In grotere organisaties is vaak 
een bestuur eindverantwoordelijk en zijn directeuren belast 
met de dagelijkse leiding. Aan het hoofd van de directeuren 
staat een CEO (Chief Executive Officer). 
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In een verticale organisatie staat boven elke functionaris, elk team en elke afdeling een 
leidinggevende. Een duidelijk voorbeeld is het leger, waarin officieren in allerlei rangen, 
van hoog naar laag, bevelen doorgeven aan soldaten. 
De communicatie verloopt in verticale organisaties van boven naar beneden (opdrachten) 
en van beneden naar boven (informatie over het werk). 

Verticale organisaties/lijnorganisaties hebben voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen

-  duidelijkheid over wiens bevelen, 
verzoeken en opdrachten je uitvoert 

-  één eigen ‘baas’ (leidingvoerende)
- besluiten worden snel genomen 

- leidinggevenden zijn niet alwetend
-  lange communicatielijnen; daardoor risico 

van vertraging 

Lijn-staforganisaties  
Veel verticale organisaties hebben een staf.  

directeur

chef

uitvoerende

staf

Een staf dient als ondersteuning van de directie 
en heeft zelf geen leidinggevende rol in een 
organisatie.

De ondersteuning kan bestaan uit advies of 
daadwerkelijke ondersteuning. Voorbeelden van de 
laatste vormen de boekhouding, de ict- afdeling, het 
planbureau of afdeling personeelszaken. 

Stafleden zijn deskundig op een bepaald terrein. 
De staf zit tamelijk hoog in de hiërarchie en 
heeft grote invloed op wat de uitvoerenden doen. Een ICT-afdeling geeft bijvoorbeeld 
automatiseringsadviezen. Maar het is aan de manager om te besluiten of hij of zij iets 
doet met de adviezen en rapporten van de stafafdeling.

3  Waarom zijn er maar weinig kleine bedrijven met een lijn-staforganisatie?
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5 Organisatiestructuur

Bij grotere bedrijven werk je in jouw functie vaak op een afdeling. En vaak zijn afdelingen 
op hun beurt weer verder opgedeeld in subafdelingen. Het is daarmee niet altijd even 
duidelijk welke functies nu met elkaar samenhangen. Om dat duidelijk en inzichtelijk te 
maken hebben bedrijven een organogram.

Organogram:  getekend schema van een organisatiestructuur; ook wel 
organisatieplaatje genoemd 

In een organogram worden de functies in een tekstvenster weergegeven. De plaats 
van elk hokje hangt samen met de plaats in de hiërarchie. De hokjes worden onderling 
verbonden met lijntjes. De gezagslijnen zijn verticale lijnen, de advieslijnen horizontale. 
Het organogram maakt duidelijk wie wat doet. Dat geeft je als werknemer houvast en 
zekerheid. 

Indelingen organogram
Er bestaan veel soorten indelingen van een organogram. De vier belangrijkste zijn de F-, 
G-, M- en P-indeling. In de afbeelding hieronder zie je hoe deze vier in één organogram 
van een bestaand bedrijf kunnen bestaan.

Directie

VerkoopProductie

Brood Regio Noord

Banket Regio Zuid

Zuid
Supermarkten

Zuid
Restaurants

FinanciënPersoneel

Inkoop

P-indeling
product

F-indeling
functie

G-indeling
regio

M-indeling
markt

1  Noteer twee functies of afdelingen van een streekziekenhuis die binnen een F-indeling 
zullen vallen.

 

2  Noteer twee functies of afdelingen van een streekziekenhuis die binnen een P-indeling 
zullen vallen.

 

3  Noteer twee afdelingen van een streekziekenhuis die binnen een M-indeling zullen 
vallen.

  

4  Welke verschillende markten worden in de autohandel onderscheiden? Schrijf er twee op.
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5  Noteer twee afdelingen van een streekziekenhuis die binnen een G-indeling zullen vallen.

  

6  Geef bij de volgend indelingen aan of het een F-, P-, M- of G-indelingen zijn. Kruis aan. 

Indelingen F P M G

De Rabobank heeft een bedrijvenbalie en een particulierenbalie

De Tassenfabriek heeft drie afdelingen: Inkoop, Productie en Verkoop 

Een verzekeringsmaatschappij zet afzonderlijk telefonistes in op 
motorrijtuigen-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen

Albert Heijn heeft ‘AH to go’ - winkels in Nederland, België en 
Duitsland

Matrix
Een toenemend aantal bedrijven werkt volgens een matrixformule. Matrixorganisaties 
werken in projecten. Er worden projectgroepen gevormd om een bepaald project uit 
te voeren en af te ronden. Projectgroepen of teams bestaan uit medewerkers van vaak 
verschillende afdelingen. Leiding en coördinatie van taken gebeurt binnen het project. 
De projectleider is hier de operationele baas. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang. 

Bedrijven die al heel lang werken met projectgroepen zijn reclamebureaus en 
automatiseringsbureaus. Een reclamebureau moet de ene keer een reclameactie 
bedenken voor een nieuwe drank en een andere keer een tv-spotje voor een wasmiddel. 
Voor elke opdracht wordt een nieuwe projectgroep samengesteld, met tekstschrijvers, 
ontwerpers en fotografen. 

De matrix
Een matrix is een rooster of tabel met twee ingangen. In de rijen (= horizontaal) zet je de 
activiteiten of projecten. In de kolommen (verticaal) de betrokken medewerkers, functies 
of afdelingen. Aan het hoofd staat de functionele baas. Hij is verantwoordelijk voor de 
geleverde kwaliteit. De matrix is een tweebazen systeem.
 

Directie

Verkoop Inkoop Administratie Kwaliteit
Personeel en 
Organisatie

Ontwikkeling Fabricage Planning

Project 1

Project 2

Project 3

Matrixorganisatie

7  Bekijk de afbeelding hierboven. Welke afdelingen zijn betrokken bij ‘Project 2’?

 
8  Welke afdeling is als enige niet betrokken bij ‘Project 3’?
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6 Communicatie

Binnen een bedrijf vinden allerlei vormen van communicatie plaats. We maken 
onderscheid in: interne en externe communicatie.

Interne communicatie 
Interne communicatie is communicatie binnen het bedrijf of de instelling. Die vindt 
mondeling en schriftelijk plaats.

Interne mondelinge communicatie
Mondelinge communicatie vindt in allerlei vormen plaats. Die kunnen spontaan 
(informeel) zijn bijvoorbeeld small talk bij de koffieautomaat. Of als regel (formeel) in de 
vorm van bijvoorbeeld een werkoverleg of één-op-één gesprek. 

Tijdens het dagelijkse of wekelijkse werkoverleg komen verschillende onderwerpen aan 
bod:
- arbeidsomstandigheden (veiligheid, hygiëne, rookruimten etc.);
- werk en uitvoering (taakverdeling, roosters, materialen en werkmethoden);
- personeelsaspecten (ziekte, vakantie, regeling overwerk en samenwerking).

Veel voorkomende één-op-één gesprekken zijn  
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Maar 
ook loopbaangesprekken komen steeds vaker voor. Doel van 
het halfjaarlijkse of jaarlijkse functioneringsgesprek is het komen 
tot afspraken over de kwaliteit van de werkinhoud, de 
werkverhoudingen en de werkomstandigheden in de toekomst. 
De werknemer voert de ‘regie’ over het gesprek. 

In een beoordelingsgesprek berust de regie bij de 
leidinggevende. De leidinggevende doet in dit gesprek 
waarderende uitspraken over het functioneren van de 
medewerker en zijn prestaties in de achterliggende periode 
en welke consequenties dat eventueel heeft.

Al naar gelang het soort en de grootte van de organisatie 
zijn er nog meer vormen van overleg mogelijk.

1  Met welk gesprek is een POP-gesprek als beste te vergelijken: een 
functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek? Licht je keuze toe.

 

2  Schrijf twee verschillen op tussen een functionerings- en een beoordelingsgesprek.

1  
2  

Interne schriftelijke communicatie
Het is belangrijk dat er binnen een bedrijf geschreven regels zijn over vragen als: wie 
krijgt welke stukken? Door wie worden ze behandeld? Hoe worden ze behandeld? In 
overleg met wie? Binnen welke termijnen, etc. Veel informatie is vertrouwelijk. Door de 
inhoud te openbaren of te laten slingeren kunnen de belangen van mensen worden 
geschaad.

3  Schrijf vier voorbeelden op van interne communicatiemiddelen.
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Externe communicatie
Externe communicatie is het geheel van communicatievormen en -processen die een 
organisatie naar buiten brengt.
 
Externe schriftelijke communicatie 
Met externe communicatie probeert de organisatie goede contacten te onderhouden 
met leveranciers, afnemers, geldschieters, zoals banken en aandeelhouders, sponsoren. 
Reclame via radio, tv, internet, website, social media, dag- en weekbladen vallen ook 
onder externe communicatie. 

Een belangrijke vorm van externe communicatie is de klachtenafhandeling. De afnemer 
van een product van het bedrijf is ontevreden over bijvoorbeeld de kwaliteit, de geboden 
garantie of de levensduur. Klachten van klanten moet je serieus nemen; reputatieschade 
is al gauw opgelopen als een klacht blijft liggen.

Procedures en protocollen

Procedure: een reeks instructies die op volgorde moet worden uitgevoerd

Je deelt de werkwijze binnen het bedrijf met andere medewerkers in de organisatie. 
Elke organisatie kent een eigen klachtenprocedure, een telefoonprocedure of een 
brievenboek. De bedoeling van procedures is om processen efficiënt te laten verlopen 
en kwaliteit en veiligheid te garanderen. En die toegankelijk te hebben voor nieuwe 
medewerkers. Procedures maken duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

4  Beschrijf de stappen die je volgt in de procedure ‘’s morgens opstaan’.

 
 

Protocollen 
In de gezondheidszorg worden procedures protocollen genoemd. 

De NHG-standaarden zijn protocollen waarnaar een Nederlandse huisarts zou 
kunnen handelen. Dit gebeurt als hij of zij geconfronteerd wordt met een 
bepaald gezondheidsprobleem of een bepaalde klacht. Bijvoorbeeld: hoge 
bloeddruk, suikerziekte, acne, uitblijven van de menstruatie. Er zijn er inmiddels meer 
dan honderd. Ze zijn via het internet toegankelijk.

In het onderwijs wordt ook gewerkt met  
protocollen. Bekend is het pestprotocol. 
Maar er bestaan ook protocollen voor 
bijvoorbeeld examinering en 
mediawijsheid. In het laatste worden de 
regels beschreven ten aanzien van het 
toelaatbaar gebruik van internet, sociale 
media, smartphones en tablets. 

5  Wat zou in een protocol mediawijsheid kunnen staan?

 

6  Waarom is het belangrijk als school over een protocol examinering te beschikken?
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7 Bedrijfscultuur

Hoe ga je om met je collega’s en  Bedrijfscultuur
Werken bij een bedrijf waarvan de 
cultuur past bij jouw persoonlijkheid 
heeft een direct effect op je geluk, 
salaris en carrièreperspectief.

- Sollicitatiedokter

leidinggevende? Wanneer klop je bij je 
baas aan? Ga je elke vrijdag iets drinken 
met je collega’s? Haal je alleen koffie voor 
jezelf of voor de hele afdeling? Lunch je 
samen of juist alleen op de werkplek? 
Trakteer je op je werk als je jarig bent? 

Elk bedrijf of instelling heeft rituelen, gewoonten en gebruiken waar je als nieuwkomer 
geen benul van hebt, zoals de vrijmibo (vrijdagmiddagborrel) ter afsluiting van de 
werkweek. Je noemt dat de bedrijfscultuur.

Bedrijfscultuur:  het geheel van gemeenschappelijke opvattingen en uitingen binnen 
een bedrijf

 
Onder gemeenschappelijke opvattingen en uitingen vallen normen, waarden, gebruiken, 
taal, symbolen, rituelen en producten. Zij bepalen de dagelijkse gang van zaken binnen 
een bedrijf. Cultuur is iets wat door mensen wordt gedeeld en ook door mensen wordt 
gedragen. 
 symbolen

helden

rituelen

Gebruikenwaarden

Die cultuur van een bedrijf moet bij je passen, wil je er 
naar tevredenheid kunnen werken. Ben je gesteld op 
vrijheid, dan zul je niet snel gelukkig worden in een 
bedrijf waarin duidelijke gezagsverschillen bestaan. 
De inhoud van het werk is meestal gelijk aan dat in 
andere bedrijven. Maar de omstandigheden waarin 
je het werk doet zijn bepalend voor het feit of je er 
gelukkig wordt.

Zo kan de stijl van leiding geven van je baas coachend zijn, maar in andere bedrijven juist 
heel bevoogdend. Dat maakt verschil. 

De cultuur bepaalt onder andere hoe formeel een organisatie is, hoe de omgangsvormen 
zijn, hoe de kledingcode is of hoe de hiërarchische verhoudingen liggen. 

1  Als je een bedrijf vergelijkt met een computer, wat is dan de bedrijfscultuur?
O de hardware
O de software
O de geïnstalleerde programma’s

2  Welke bewering over cultuur is waar?
1  Cultuur zit in de hoofden van mensen en is dus onzichtbaar.
2  Cultuur kun je afleiden uit de manier waarop mensen zich gedragen.

O alleen 1 is juist
O alleen 2 is juist
O 1 en 2 zijn beide juist
O 1 en 2 zijn beide onjuist

Cultuur uitingen
De bedrijfscultuur is vaak al goed zichtbaar in de wijze waarop het bedrijfsgebouw is 
gebouwd en ingericht. Voorbeelden waarin de cultuur van een bedrijf herkenbaar is, zijn: 
- de uiterlijke kenmerken van het gebouw (speels of strak);
- de opzet van de parkeerplaatsen (gelijke plekken of reservering voor directieleden);
- de inrichting van de kantoren (gesloten of juist open ruimten).
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Andere cultuuruitingen zijn een gedeeld uiterlijk en gedrag: kledingcode (vrij of 
voorgeschreven), aanspreekcode (‘u’ of ‘jij’), gedeelde symbolen: huisstijl, logo (op 
werkkleding, verpakking) of gedeelde rituelen. 

Ritueel: vaste handeling of activiteit op een vast tijdstip of bij een bepaalde gelegenheid

Rituelen zijn er vaak bij:
- gebruik van de lunch;
- omgang met collega’s buiten het werk; 
- wijze van begroeting op het werk;
- wijze waarop successen in het bedrijf worden gevierd;
- gewoonten rond het afscheid van een medewerker;
- afsluiting werkweek en het jaarlijkse personeelsuitje.
 

3  Welk ritueel bestaat op jouw school met betrekking tot begroeting?

 

Helden 
In veel bedrijven vervullen bepaalde mensen een voorbeeld functie. Door hun optreden 
hebben zij een bijzondere invloed (gehad) op de ontwikkeling of het succes van het 
bedrijf. Het kan gaan om de oprichter van het bedrijf, de manager of andere bepalende 
personen. Zo wist Anton Philips het gloeilampenfabriekje in Eindhoven uit te bouwen tot 
een grote multinationale onderneming van nu.

Helden vormen een voorbeeld voor alle huidige en toekomstige medewerkers. Hun 
foto’s hangen op een prominente plaats in het bedrijf, hun namen worden regelmatig 
uitgesproken en hun prestaties veelvuldig geroemd.

4  Welke helden in het bedrijfsleven ken je nog meer?  

5  Wie zou jij voor jouw school tot held willen uitroepen? En waarom hij / zij?

 

Cultuurtypen
Als je de cultuur van een organisatie (bedrijf of instelling) kent, dan weet je wat je in 
die organisatie aan omgangsvormen kunt verwachten. En kun je inschatten of jij in een 
dergelijke organisatie zult kunnen functioneren en gelukkig worden.

Er worden vier culturen (de cultuurtypen van Handy) onderscheiden, elk met andere 
omgangsvormen: Taakcultuur, Personencultuur, Machtscultuur en Rollencultuur.

Personencultuur
Organisatie staat in dienst van 
personen; alle macht ontleend aan 
kennis en expertise van personen

Taakcultuur
Macht verspreid over hele organisatie,
gericht op oplossen van problemen,
sterk taakgericht en professioneel

Rollencultuur
Macht ligt bij de rol of functie, 
belangrijker dan de persoon; gericht 
op stabiliteit en behoudzucht

Machtscultuur
Macht ligt bij topfiguur, is charismatisch, 
medewerkers zijn trouw aan het bedrijf, 
weinig regels en procedures

6  In welke 2 van de genoemde culturen spelen gezagsverhoudingen volgens jou een grote 
rol?

 
7  Welke van de genoemde culturen zul je terugvinden in een:

Automatiseringsbedrijf?  
Ziekenhuis?  
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8 Follow the leader

Mijn baas is een hork
De nieuwe baas van Glenda gedraagt zich als 
een hork. Hij geeft haar voortdurend kritiek, 
klopt zichzelf veelvuldig op de borst en laat 
haar zelden uitpraten. Het ergste vindt zij 
nog dat hij in vergaderingen haar ideeën 
presenteert, alsof het zijn eigen ideeën zijn.  
Met haar vorige baas kon ze goed opschieten. 
Ze heeft met haar nieuwe baas al van alles 
geprobeerd, maar het heeft nog niet geholpen.

Werken in een organisatie betekent dat je te maken krijgt met niet alleen collega’s maar 
ook met een of soms meer leidinggevenden. In veel gevallen zijn die leidinggevenden 
managers. 

Managers
Een manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In dure bewoording: 
de manager is verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen. 
De focus van een manager is gericht op het bereiken van concrete resultaten en 
het uitvoeren van taken binnen afgesproken kaders (budget, tijd, etc.). Vanuit die 
verantwoordelijkheid stuurt hij mensen aan.

1  Een manager kan, maar hoeft niet inspirerend te zijn. Waarom niet?

 

Je weet vooraf vaak niet wat voor type baas jouw leidinggevende wordt. Maar daar kom 
je natuurlijk snel achter. De stijl van leidinggeven verschilt per persoon.
Je leidinggevende kan bijvoorbeeld streng en autoritair blijken: zijn woord is wet. Of 
democratisch en motiverend voor ‘zijn’ mensen. Het kan zijn dat je veel inspraak krijgt 
en mag meebeslissen. Maar het kan ook zijn dat je alleen maar mag luisteren en ‘ja en 
amen’ knikken.

Leiding is nodig in een organisatie: een leidinggevende bepaalt wat iemand in een 
gegeven situatie moet doen. Maar niet elke leidinggevende doet dat op dezelfde 
manier. Er bestaan twee verschillende hoofd leiderschapstypen met elk een eigen 
leiderschapsstijl:

1  de taakgerichte leiderschapsstijl; 
Dit type is gericht op de taken die medewerkers moeten uitvoeren en op het tijdig 
afkrijgen van het werk. De productie, het presteren, het behalen van targets staan bij 
hem voorop. Minder aandacht is er voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering. 

2  Geef voorbeelden van hoe je in de cultuur van dit bedrijf zult kunnen zien dat de 
leidinggevende taakgericht is.

  

2  de mensgerichte leiderschapsstijl;
Dit type leidinggevende is gericht op medewerkers en de onderlinge verhoudingen. Er 
is volle aandacht voor interne processen, menselijke aspecten en het persoonlijk welzijn 
van de medewerkers. Veel tijd wordt besteed aan teamvergaderingen, gezamenlijke 
uitstapjes en trainingsbijeenkomsten. 

Deze twee hoofd leiderschapstypen zijn in een ‘Managerial Grid’ gezet door Blake en 
Mouton, twee organisatiedeskundigen uit Amerika.
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De charismatische baas 
Zijn werk en leiderschap zijn ongeëvenaard, maar alle lofbetuigingen maken hem 
eerlijk gezegd een tikje arrogant. Zijn pluspunten: hij communiceert veel en geeft z’n 
personeel voldoende ruimte en vrijheid om het werk naar eigen inzicht te verrichten. 
Minpunten: hij is erg overtuigd van zijn eigen visie en zal daardoor niet snel advies 
aannemen van zijn ondergeschikten.

De dictator 
Deze baas accepteert sowieso geen commentaar en is erg schaars met het geven 
van complimentjes. Goed werk wordt beloond met een bonus, slecht werk zal worden 
bestraft. De dictator gaat voor winst en geeft weinig om een inspirerende werksfeer.

De bureaucraat 
Dit type volgt de regels en doet alles zoals het hoort. Hij beroept zich op schema’s en 
programma’s, is betrouwbaar en vrij makkelijk om mee te leven. Een grote motivator is 
hij daarentegen niet.

De laissez-faire baas 
Ook wel: de afwezige baas. Deze laat alles op zijn beloop en lijkt zich nergens iets 
van aan te trekken, waardoor de werknemers de ultieme vrijheid genieten. Zolang het 
goed gaat, is men meestal erg tevreden met dit type baas. Bij vragen en/of problemen 
heeft het personeel echter al gauw het gevoel dat zij nergens terecht kunnen en in de 
steek gelaten worden. 

De consultant 
Met stip de ideale baas! Hij smeedt zijn plannen in overleg en vertrouwt op de kennis 
en kunde van het personeel. Laat zich beïnvloeden in de besluitvorming door de 
medewerkers.

Bron: www.jobat.be

3  Hierboven zie je beschrijvingen van leiderschapstypen. 
 Welke ervan heb jij ooit in een (leer)bedrijf ervaren? Geef een voorbeeld van een 
ervaring die maakt dat jij jouw leidinggevende tot dat leiderschapstype vindt behoren.

 

4  Welk type leiderschap zou jij als liefste hebben in je toekomstige werk? 
O charismatische baas
O bureaucraat
O consultant
O dictator 
O laissez-faire baas
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9 Dilemma’s en afspraken

Ik zweer/beloof als ambtenaar plechtig het volgende:
- Ik zal de gerechtigheid dienen.
-  Ik zal trouw zijn aan de grondwet en overige wetten van het land.
-  Ik zal me inzetten voor de rechten en het welzijn van de burgers.
...

Wie ambtenaar is heeft een bijzondere taak in de samenleving. Hij of zij werkt voor de 
publieke zaak. Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten zich aan 
gedragsregels houden. Een ambtenaar die de eed of belofte aflegt, zweert of belooft 
dat hij deze regels nakomt. Toch gaan mensen vaak in de fout en doen tijdens hun werk 
dingen die ‘eigenlijk’ niet mogen, zoals frauderen, te hoge declaraties indienen e.d. 
Wat maakt dat mensen regels van de organisatie overtreden? En hoe bereik je dat alle 
werknemers integer handelen?

Integriteit, loyaliteit en dilemma’s

Integriteit en loyaliteit zijn begrippen die bepalend zijn voor je gedrag als werknemer. 
Meestal gaan ze samen, een enkele keer botsen ze. Dan spreek je van een (beroeps)
dilemma.

Integriteit:  het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en 
waarden in activiteiten die met de functie te maken hebben

Integriteit wordt ook wel eens omschreven als eerlijk en betrouwbaar. Dat klopt 
wat betreft het eerlijk zijn. Maar voor betrouwbaarheid ligt het net even anders. 
Betrouwbaarheid betekent in dit verband ‘voorspelbaar in gedrag’. En moet niet verward 
worden met loyaliteit.

Loyaliteit: iemand altijd steunen en nooit alleen laten

 
1  Dilemma: de secretaresse van een advocatenkantoor krijgt opdracht voor de advocaat 

uren te declareren die de advocaat zeker niet heeft gemaakt. 

Wat doet zij als zij loyaal is? 

 
Wat doet zij als zij integer is?
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2  Dilemma: Een makelaar vraagt een medewerkster met hoofddoek om een dagdeel vrij te 
nemen. Hij ontvangt een belangrijke klant waarvan hij weet dat die tegen ‘buitenlanders’ is. 

Wat doet zij als zij loyaal is? 

 
Wat doet zij als zij integer is?

 

3  Heb jij ooit voor een dilemma gestaan? Wat was je dilemma en welke keuze heb je toen 
gemaakt?

  

Oorzaken
De oorzaak voor niet-integer handelen kan bij de persoon zelf liggen of in omstandigheden. 

Persoonlijke oorzaken
Dat is het geval als iemand bewust fraudeert of zich bijvoorbeeld stelselmatig spullen van 
‘de zaak’ privé toe-eigent zonder dat bijzondere omstandigheden in het spel zijn. 

Veel voorkomende voorbeelden van niet-integer handelen:
- misbruik van bevoegdheden, voorkennis of persoonlijke informatie;
- verrichten van nevenactiviteiten die niet verenigbaar zijn met je functie;
- fraude en corruptie;
- je laten omkopen (steekpenningen aannemen);
- roddel en achterklap, zwartmakerij, slijmen en hielenlikken;
- loopbaansabotage, diplomavervalsing.

Als personen worden aangesproken komen ze vaak  VVD’er Mark Verheijen stapt op uit 
de Tweede Kamer
Het van foutieve declaraties 
en corruptie verdachte VVD-
Kamerlid Marc Verheijen legt zijn 
lidmaatschap van de Tweede Kamer 
neer.
‘Een volksvertegenwoordiger kan 
alleen functioneren als zijn of haar 
integriteit niet ter discussie staat. 
Dat was bij mij helaas de afgelopen 
weken wel het geval’. Volgens de 
Commissie Integriteit van de VVD 
heeft Verheijen verkeerd of te hoog 
gedeclareerd als gedeputeerde 
van Limburg. VVD-prominenten 
uit Limburg zaten aan een copieus 
diner voor een groot deel op 
kosten van de provincie. Verheijen 
zou tevens een gratis VVD-feestje 
hebben geregeld op de Floriade 
in Venlo. Ook deze kosten zou 
hij hebben gedeclareerd aan de 
provincie Limburg.

met excuses. Veel voorkomende excuses zijn dan: 
1   Iedereen deed het.
2    Als ik het niet gedaan had, dan zou iemand 

anders het gedaan hebben.
3  Zonder mijn bijdrage zou het erger geweest zijn.
4  Ik was maar een klein radertje in het geheel.
5 Ik had er niets mee te maken.
6  Ik deed slechts wat mij was opgedragen.
7 Ik had (toen) geen keuze.

Situationele oorzaken
De oorzaken voor niet-integer handelen hoeven 
niet direct te liggen aan de ‘slechte karakters’ van 
medewerkers. Vaak wordt niet-integer handelen 
veroorzaakt door invloeden om hem heen. Die 
invloeden kunnen invloeden zijn uit de eigen 
leefwereld of vanuit het werk.

Voorbeelden van werkomstandigheden die 
invloed hebben: veeleisende collega’s, druk om 
beleidsdoelen of targets te halen. 

4  Geef twee voorbeelden van persoonlijke omstandigheden die kunnen leiden tot niet-
integer handelen.

1  
2  
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10 We spreken af

Nieuwe gedragscode voor inkopers
De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) heeft een nieuwe 
Gedragscode gelanceerd. De gedragscode ondersteunt inkopers bij het omgaan met 
ethische dilemma’s in het inkoopproces.

 

Kernwaarden
Aan de gedragscode liggen vier kernwaarden ten 
grondslag:
- Zakelijk fatsoen
- Deskundigheid en objectiviteit
- Duurzaamheid
- Vrije mededinging

In elk bedrijf gelden bepaalde normen en waarden die deel uitmaken van de 
bedrijfscultuur. Die cultuur komt tot uiting in uitspraken als ‘zo doen we dat nu eenmaal’ 
of ‘zo gaan we niet met onze klanten om’. 

Gedragscode:  een geheel van afspraken over het gedrag van mensen in een 
bepaalde situatie

Een gedragscode kan betrekking hebben op de uitoefening van het beroep of meer 
algemeen betrekking hebben op het werken in het bedrijf of in de instelling. 
Een gedragscode geeft aan waaraan jij je bij de uitoefening van werkzaamheden hoort te 
houden. 

Een gedragscode is niet verplicht. Een medewerker moet zich natuurlijk ook zonder 
gedragscodes gedragen als ‘een goed werknemer’. Toch zie je in de meeste bedrijven en 
instellingen beschrijvingen van gedragscodes verschijnen. 

Bedrijfscode 
Bij kleine bedrijven worden de gedragscodes beschreven in huisregels of een 
bedrijfscode. Daarbij gaat het om antwoorden op vragen als: 
- Mogen er privé(telefoon)gesprekken worden gevoerd tijdens werktijd?
- Mag het bedrijfsgereedschap mee naar huis worden genomen om te klussen?
- Mogen medewerkers er nevenfuncties op na houden?

Huisregels bieden de volgende voordelen:
- Ze geven duidelijkheid over de geldende normen in het bedrijf.
- Ze geven duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die medewerkers dragen.
- Ze bevorderen de betrokkenheid en loyaliteit van de werknemers.
- Ze voorkomen onregelmatigheden.
 
Bedrijfscodes zijn vaak specifiek en concreet en verplichtend. De werknemers hebben 
zich aan die regels te houden en er kunnen sancties volgen bij overtreding. Zo heeft 
Mc Donalds huisregels opgesteld voor het personeel, waarin staat dat geen producten 
mogen worden weggegeven aan vrienden, familie en/of collega’s. Bij overtreding kan de 
sanctie ontslag zijn.
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Zwitserse bank heeft bizarre kledingvoorschriften
Veel werknemers mogen van hun werkgever zelf bepalen wat voor kleding zij dragen. 
Bij de Zwitserse bank UBS was dit wel anders. Daar staat in de kledingvoorschriften - 
een ruim 44 pagina's tellend document - onder meer dat vrouwen alleen huidkleurig 
ondergoed mogen dragen. Ook schreef de dresscode voor hoe mannen hun das 
moeten strikken en hoe vrouwen hun make-up moeten dragen. Stafpersoneel werd 
geadviseerd om knoflook en uien te vermijden en mannen moeten elke maand 
naar de kapper en zich scheren. Vrouwen moeten vooral zwarte nagellak vermijden 
en mogen alleen bepaalde parfums dragen. Inmiddels heeft de bank besloten om 
het document te herzien. 'We bekijken nu wat echt belangrijk voor ons is,' laat een 
woordvoerder weten. 

Branchecode
Een branchecode is een gedragscode, opgesteld door een branche en geldend voor 
alle bedrijven die binnen die branche actief zijn. Deze branchecodes zijn vaak meer 
algemeen van aard en adviserend. En er zijn geen sancties verbonden aan het niet 
naleven van de regels.

Voorbeelden van branchecodes zijn: 
- Gedragscode anti-discriminatie Horeca  (Bedrijfschap Horeca)
- Gedragscode Verzekeraars  (Verbond van Verzekeraars)
 
Beroepscodes
Een beroepscode is een gedragscode die is opgesteld door een specifieke 
beroepsgroep/-vereniging. 

Beroepscode:  een samenhangend geheel van waarden, normen en uitgangspunten 
voor uitoefening van een bepaald beroep 

Beroepscodes kom je tegen bij veel beroepen in met name het maatschappelijk 
werkveld: gezondheidszorg, maatschappelijk werk, journalistiek en juridische beroepen. 
Steeds vaker ook in het bedrijfsleven.

Beroepscodes worden vaak geschreven voor beroepen met een vertrouwensfunctie 
(artsen, geestelijken, notarissen, advocaten). Die beroepen kennen het beroepsgeheim: 
de plicht van de beroepsbeoefenaar om vertrouwelijk informatie geheim te houden. 

1  Welk doel dient het dat deze beroepen een beroepsgeheim hebben?

 

Een beroepsgroep schrijft aan haar leden voor hoe zij zich in hun beroep moeten 
gedragen. Het is tevens een hulpmiddel bij de besluitvorming in geval van morele 
vraagstukken of dilemma’s. De leden blijven wel altijd zelf verantwoordelijk voor de 
beslissingen die zij nemen. Voor leden van de beroepsvereniging is de beroepscode 
altijd bindend (= verplicht). Ze kunnen ter verantwoording geroepen worden, als er 
klachten zijn. In het uiterste geval kunnen ze uit het beroepsregister worden verwijderd 
of uit de beroepsvereniging worden gezet.

2  Uit welke registers zijn de hierna genoemde personen ‘geschrapt’?  

Ernst Jansen Steur: 

 
Abraham Moszkowicz: 

 



44

GOED BEZIG  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 2

11 Rechten en plichten 

Als werknemer word je lid van een arbeidsorganisatie. Dat geeft je rechten en plichten. 
Je sluit met de werkgever een individuele arbeidsovereenkomst. Als werknemer ben je 
verplicht je als een ‘goed’ werknemer te gedragen. Dit houdt in dat je:
-  verplicht bent je te houden aan de opdrachten en voorschriften van de werkgever;
- jouw werkgever tijdens het dienstverband geen concurrentie mag aandoen;
- vertrouwelijke kwesties voor je houdt (geheimhouding);
- incidenteel bereid bent overwerk te verrichten.

Rechtspositie
De rechten die je hebt hangen ook samen met je aanstelling. Die aanstelling kan heel  
verschillend zijn. In één en hetzelfde bedrijf kun je verschillende werknemers tegenkomen:

in tijdelijke aanstelling met een stage-contract

in vaste aanstelling met een uitzendcontract

in proeftijd als vrijwilliger

met een flexibel contract zonder contract

1  In welke volgorde zullen werknemers hun baan verliezen als het slechter gaat met een 
bedrijf? Voer in een nummering in tabel boven.

Salarisspecificatie
Je werkgever is verplicht je een salarisspecificatie te geven. Vaak gebeurt dit digitaal en 
maandelijks. Eens per jaar ontvang je een jaaroverzicht. Je gebruikt de gegevens van de 
salarisspecificatie bij aanvraag van toeslagen en aangifte van inkomstenbelasting.

2  Vul de ontbrekende woorden in de volgende zin aan:

Nettoloon =                                 - (                                +                                 ) 

Flexibele arbeidsovereenkomst 
Steeds vaker zijn arbeidsovereenkomsten flexibele arbeidsovereenkomsten. Het verschil 
met een ‘normale’ arbeidsovereenkomst is dat deze wordt afgesloten wanneer de 
werknemer alleen gevraagd wordt om te komen werken als er ook echt werk voorhanden is. 
Volgens deze overeenkomst worden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald. Als 
regel geldt hierbij dus: geen werk, geen loon. Met alle gevolgen voor de eigen besteding. 
De regering heeft inmiddels in 2015 aanpassingen gedaan in de Wet werk en zekerheid. In 
deze wet is onder meer sprake van een versterking van rechten van oproepkrachten, onder 
andere de ‘loondoorbetalingsplicht bij geen werk’. Als oproepkracht heb je recht op loon 
als er wel werk is, maar de werkgever jou niet oproept. Ook als je wordt opgeroepen en het 
blijkt dat er geen werk is, heeft de werkgever de plicht jou het loon door te betalen.

3  Welk gevolg heeft een flexibel contract voor de eigen inkomensbesteding?

  

Ontslag 
Er zijn in Nederland vier manieren waarop je als werknemer ontslagen kunt worden.
1  Ontslag bij einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  
2  Ontslag op eigen verzoek. 
3  Ontslag door de werkgever (moet tijdig ‘aangezegd’ worden). 
4  Ontslag op staande voet. Dit is alleen mogelijk tijdens je 

proeftijd, in geval van faillissement of om dringende redenen, 

4  Wat zijn dringende redenen voor een werkgever om een werknemer te ontslaan?
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12 Medezeggenschap en inspraak

Van moderne werknemers wordt verwacht dat ze  
meedenken met het beleid van de organisatie. 

Iedere organisatie heeft er daarom belang bij dat 
werknemers mogelijkheden hebben voor inspraak 
en participatie (= meedenken en meebeslissen). 

Het verhoogt de motivatie en betrokkenheid 
van werknemers. Werknemers voelen zich meer 
verantwoordelijk voor het succes van het bedrijf. 

Medezeggenschap kan op twee manieren plaatsvinden: direct en indirect.

Directe participatie
Bekende voorbeelden van directe participatie zijn de ideeënbus en het intranet-forum 
waar je als werknemer je ideeën kwijt kunt. Sommige bedrijven loven jaarlijks een prijs 
uit voor het beste idee van de maand of van het jaar. En veel bedrijven en instellingen 
investeren in gesprekken met de werknemers om de procedures, producten/diensten en 
arbeidsomstandigheden te verbeteren.

1  Welke belang heeft een werkgever bij werknemersparticipatie?

 

Indirecte participatie
Bekende vormen van indirecte participatie zijn de vakbonden, de ondernemingsraad 
(OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Organisaties met meer dan 
50 werknemers hebben een OR. Organisaties met minder dan 50 medewerkers 
hebben een personeelsvertegenwoordiging (PVT), die uit minstens drie werknemers 
bestaat. Organisaties met 10 werknemers of minder kunnen volstaan met een 
personeelsvergaderingen (PV).

OR en Studentenraad
Sinds 2011 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) 
ook van kracht in het middelbaar beroepsonderwijs.
Elke ROC heeft een ondernemingsraad (OR). De OR 
bestaat uit gekozen werknemers die de belangen 
van het personeel in de organisatie behartigen. Naast 
deze OR zijn ROC’s verplicht een studentenraad in te 
stellen die dezelfde bevoegdheden heeft als de OR. 
De studentenraad vertegenwoordigt de belangen 
van studenten die afkomstig zijn van alle locaties/
afdelingen van een ROC. Bij veel zaken die direct 
van belang zijn voor de studenten, heeft het College 
van Bestuur de instemming van de Studentenraad 
nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de besteding 
van de stagefondsen of de hoogte van de vrijwillige 
bijdrage. Bij andere onderwerpen, zoals de begroting 
en de strategie, geeft de studentenraad advies. 

De Studentenraad kan ook zélf zaken aan de orde stellen en advies geven aan het 
College van Bestuur, bijvoorbeeld over de veiligheid en sfeer op school, de roosters 
en de kwaliteit van het onderwijs. De studentenraad voert daartoe overleggen met het 
College van Bestuur en op de locaties met de opleidingsmanagers.
Successen van de studentenraad zijn inmiddels ingevoerd op een aantal ROC’s, 
zoals pinapparaten in de schoolkantines en deelname aan sollicitatiecommissies voor 
docenten en opleidingsmanagers.
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Bevoegdheden ondernemingsraad (OR)  
De ondernemingsraad heeft verschillende bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd. 
In grote lijnen zijn de bevoegdheden (rechten) als volgt:

1   Adviesrecht; de OR heeft adviesrecht op organisatorische en financiële besluiten 
bijvoorbeeld bij reorganisaties, fusies, grote investeringen en bedrijfssluitingen. 

2   Instemmingsrecht; de werkgever moet de OR om instemming vragen bij sociale 
regelingen, bijvoorbeeld voor werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen en 
voor ziekteverzuim. 

3   Initiatiefrecht; het recht om zelf met voorstellen te komen over alle sociale, 
organisatorische en financiële zaken. De werkgever moet minstens 1x met de OR de 
voorstellen bespreken. 

4   Informatierecht; de OR moet alle informatie krijgen die nodig is om zijn werk te 
kunnen uitoefenen. Denk aan jaarrekening, sociaal jaarverslag, beloningsstructuur 
en aan beleidsplannen.

2  Een studentenraad heeft een aantal bevoegdheden/rechten. Deze zijn in aantal en soort
bevoegdheid 
O gelijk aan die van de OR
O niet gelijk aan het soort bevoegdheid van de OR
O niet gelijk aan het aantal bevoegdheden van de OR

3  Je volgt een opleiding aan het ROC.
Bestaat bij jouw ROC een studentenraad?
O ja
O weet ik niet
O nee

4  Indien ja, wat heeft de studentenraad tot nu toe bereikt? 

 
 

5  Weet jij wie jouw vertegenwoordiger is in de studentenraad?

O ja, dat is  
O nee
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13 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- wat verstaan wordt onder een organisatie;
- wat het effect is van samenwerken aan een doel;
- wat het verschil is tussen profit en non-profit organisaties;
- wat goederen zijn en wat diensten;
- wat een rechtsvorm is;
- welke soorten rechtsvormen bij profit organisaties voorkomen;
- welke soorten rechtsvormen bij non-profit organisaties voorkomen;
- bij wie de aansprakelijkheid berust bij de diverse rechtsvormen;
- wat bedoeld wordt met organisatiestructuur;
- wat een horizontale organisatie is en wat een verticale organisatie;
- hoe horizontale en verticale organisaties ook worden genoemd;
- welke voordelen en nadelen horizontale en verticale organisaties hebben;
- wat verstaan wordt onder staf- en lijn-staforganisatie;
- wat een organogram is;
- met welk doel een organogram wordt opgesteld;
- wat bedoeld wordt met F-, G-, M- en P-indeling;
- wat een matrix- of projectorganisatie is;
- hoe een bedrijfsmatrix is opgebouwd;
- wat het verschil is tussen formeel en informeel overleg;
- welke vormen van interne mondelinge communicatie bestaan;
- dat regels moeten bestaan m.b.t. interne schriftelijke communicatie;
- welke vormen van externe schriftelijke communicatie bestaan;
- wat bedoeld wordt met procedures en protocollen;
- wat het belang is van het bestaan van procedures;
- wat verstaan wordt onder bedrijfscultuur;
- welke cultuuruitingen worden onderscheiden;
- wat bedoeld wordt met ritueel;
- welke cultuurtypen worden onderscheiden;
- waarin een manager zich onderscheidt van een leider;
- welke twee leiderschapsstijlen er bestaan;
- wat bedoeld wordt met integriteit, loyaliteit en dilemma;
- welke oorzaken kunnen leiden tot niet-integer gedrag;
- wat een gedragscode is en een beroepscode;
- wat het verschil is tussen een branchecode, een bedrijfscode en een beroepscode;
- wat verstaan wordt onder goed werknemerschap;
- hoe een salarisspecificatie is opgebouwd;
- waarin een flexibele arbeidsovereenkomst zich onderscheidt;
- welke vormen van ontslag bestaan;
- op welke manieren werknemers directe medezeggenschap hebben;
- wat een OR is en wat een studentenraad.

Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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14 Opdrachten hoofdstuk 2

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat 
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een 
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je 
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.

Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 Ondernemingsvormen Zoek op wat de meest voorkomende 
ondernemingsvormen zijn van startende 
ondernemingen. Wat zijn de voor- en nadelen?

2 Stichting en 
vereniging

Vergelijk de rechtsvormen stichting en vereniging 
met elkaar. Welke vorm vind je de meest 
democratische?

3 Communicatie Zoek uit welke interne en externe communicatie 
plaats vindt op jouw ROC, werk- of stageplek? 

4 Procedures en 
protocollen

Welke procedures en protocollen zijn aanwezig 
op jouw ROC, werk- of stageplek? Wat is het nut? 

5 Bedrijfscultuur Welke gebruiken, rituelen en omgangsvormen 
zijn aanwezig op jouw ROC, werk- of stageplek?

6 Cultuurtypen Werk de verschillende cultuurtypen uit en 
vergelijk deze met de cultuur van jouw ROC of 
jouw (stage) bedrijf. Welk type herken je? 

7 Beroepscodes Zoek 3 beroepscodes op van verschillende 
beroepsgroepen. Vergelijk deze en beschrijf de 
verschillen en de overeenkomsten.

8 Salarisspecificatie Lees de salarisspecificatie en bereken het netto 
uit te betalen bedrag.

9 Wet werk en 
zekerheid

Welke maatregelen heeft de regering genomen 
om de rechtspositie van de flexwerkers te 
verbeteren? Welke vind jij de belangrijkste?

10 Ontslag op staande 
voet

Zoek uit wat ontslag op staande voet inhoudt, 
wat de gevolgen zijn en hoe je daartegen 
bezwaar kunt maken.

11 OR-bevoegdheden Zoek uit of jouw ROC of werk-of stageplek een 
OR, een studentenraad of PVT heeft. 
Vergelijk deze en noteer de verschillen en 
overeenkomsten.
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Geef je mening Mening Maken

1 Eerste werkdag Hoe werd jij ontvangen op eerste werkdag? Geef 
je mening over je eerste ervaringen.

2 Voorkeur type bedrijf Wat heeft jouw voorkeur: werken bij een profit of 
non-profit bedrijf? Hoe sta je er tegenover? 

3 Rechtsvormen Welke rechtsvorm zou jij kiezen als je een 
webwinkel wil beginnen? Waarom kies je juist 
voor deze vorm? 

4 Externe communicatie Niet alle bedrijven hebben een 
klachtenprocedure. Heeft een klachtenprocedure 
nut? Wat is jouw mening erover? 

5 Gewetensbezwaar Mag je werk weigeren op grond van je geweten? 
In welke situatie wel of niet? Waarom vind je dat? 

6 Type leider Wat voor type leider is jouw leidinggevende? 
Waar is hij/zij goed in, en waarin vind je hem/haar 
minder sterk? Geef je mening.

Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Gedragsregels Ga in discussie over de stelling en bepaal 
je standpunt: Een bedrijf moet veel regels 
voor gedrag opstellen om te voorkomen dat 
werknemers de fout ingaan.

2 Zwart betalen Zwart betalen en werken komt vaak voor in de 
horeca. Ga in discussie over de stelling: Zonder 
zwart betalen kan de horeca niet functioneren. 
Wat is jouw standpunt?

3 Arbeidsvoorwaarden Zoek uit welke flexibele arbeidsvoorwaarden 
(cao à la carte) mogelijk zijn. Welke zou jij kiezen? 
Beargumenteer je keuze. 

4 Formele en informele 
organisatiestructuur

Is er een informele structuur binnen jouw 
organisatie? Zoek dit uit. Geef argumenten 
waarom deze er is en bepaal je standpunt. 

5 Procedures en 
protocollen

Ga na of een bestaand protocol binnen jouw 
opleiding verbeterd kan worden. Discussieer 
hierover in de groep.

6 Gedragscodes en 
schoolregels

Bepaal je standpunt over gedragsregels/
schoolregels aan de hand van een aantal 
stellingen.
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Kom tot actie Actie Maken

1 Organisatie activiteit Beschrijf een uitgevoerde activiteit in al zijn 
aspecten, bijvoorbeeld een bijeenkomst, of een 
overleg in de organisatie waar je leert, stage 
loopt of werkt. 

2 Organisatiestructuur Neem een (wereldwijd opererend) Nederlands 
concern of onderneming waarin de volgende 
indelingen in voorkomen: de F-, P-, G-, en 
M-indeling. Zet deze indelingen in een 
organogram. Geef een verantwoording.

3 Leiderschapsstijltest Ga op zoek naar je eigen leiderschapsstijl. Doe 
de test en geef je oordeel.

4 Dilemma’s en 
integriteit

Hoe integer en loyaal ben jij? Doe de test. 
 

5 Bedrijfs-en 
branchecode

Analyseer een bedrijfscode/branchecode. Maak 
een keuze uit de vele sectoren: horeca, zorg, 
toerisme, detailhandel of kleding. Vergelijk 
theorie (zoals het behoort te zijn) met praktijk 
(zoals het is). Welke dingen vallen op?

6 Arbowet Beoordeel arbeidsomstandigheden op school 
of op je stage- of werkplek. Voer een risico-
inventarisatie en -evaluatie uit.

7 Studentenraad Doe onderzoek naar de studentenraad van het 
ROC. Interview een lid van de studentenraad en 
beschrijf wat de studentenraad tot nu toe heeft 
bereikt. 

8 Arbeidscontracten Onderzoek en beschrijf welke contractvormen 
binnen het ROC of de stage- of werkplek 
gebruikelijk zijn. Welke voor- en nadelen zijn 
eraan verbonden?

Reflecteer en leg je 
werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit 
hoofdstuk geleerd hebt. Wat ging goed, wat 
minder goed?

2 Portfolio Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat 
je hebt uitgevoerd. Met andere woorden: lever 
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het 
resultaat.
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In de economie heb je te maken met twee partijen: producenten en 

consumenten, ofwel aanbieders en afnemers. Om succesvol te zijn en te 

kunnen overleven moeten producenten hun aanbod continu afstemmen op de 

vraag van de consument. Of vraag creëren en consumenten verleiden om hun 

product te kopen of hun dienst af te nemen. Daarbij houden ze nauwlettend de 

heersende trends in het oog en het koopgedrag van consumenten.

Als consumenten nemen we producten en diensten af. Daarvoor betalen wij 

geld en geld is niet in overvloed aanwezig. We moeten daarom keuzes maken 

en kritisch zijn en daarmee voorkomen dat we in financiële problemen komen. 

Geld lenen en kopen-op-afbetaling lijken oplossingen, maar zijn dit niet. 

Steeds vaker worden consumenten bij hun keuzes geleid door de gedachte dat 

wat gekocht wordt gezond, eerlijk gemaakt of verkregen, veilig en duurzaam 

moet zijn. En worden keuzes gemaakt waarbij gemeenschappelijk gebruik gaat 

boven ‘eigen heb’. Bedrijven beseffen dat en passen zich daar steeds meer op 

aan. 

Dit hoofdstuk neemt je mee in de wereld van kritisch consumeren en duurzaam 

produceren.

3 Economisch bekeken
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 1 Kopen en koopgedrag

Kijken, inspiratie opdoen, kennismaken met mode en trends en - als het zo uitkomt - een 
aankoop doen. Shoppen. Veel mensen geeft het een goed gevoel.

Toch is er ook een groeiend aantal mensen voor wie shoppen al lang geen ontspannend 
tijdverdrijf meer is. Steeds zijn zij op jacht naar koopjes. In winkels, maar ook op Internet. 
Kopen is voor hen uitgegroeid tot een obsessie, dwangmatig gedrag.

Dwangmatig koopgedrag kan leiden tot koopverslaving, tot schuldgevoel over aankopen 
die overbodig zijn en in veel gevallen ook financiële zorgen. Want kopen kun je alleen als 
je daarvoor over voldoende financiële middelen beschikt. 

Koopgedrag
Kopen doe je soms impulsief (zonder nadenken, op eerste ingeving), maar soms ook na 
lang nadenken en afwegen. De motieven om iets te kopen zijn vaak verschillend. Maar de 
stappen die je maakt voor je tot een aankoop overgaat is meestal voor iedereen gelijk. 

1   Wat is het laatste artikel dat jij impulsief hebt aangeschaft?

 

2  Wat is het laatste artikel dat je na grondig afwegen hebt aangeschaft?

 

Koopbeslissing
De stappen die je ongemerkt maakt voor je tot een aankoop besluit zijn hieronder 
weergegeven. 

Gedragsmotief
koopmotief

Zoeken
oplossing

Alternatieven
afwegen

Koopbeslissing
(gedrag)

Gebruik en 
afdanken

Behoefte
Sociale
context

Situatie

Behoeften voelen
De weg naar een koopbeslissing start altijd met het voelen van een behoefte. Behoeftes 
kunnen al langer bestaan of plotseling ontstaan of zelfs opgewekt. Een behoefte is het 
gevoel iets tekort te komen, iets te missen. Dat gevoel is niet prettig, dus je wilt het 
kwijt. Maar je kunt het alleen kwijt raken door het tekort op te heffen: je hebt een reden 
(gedragsmotief) om het gevoel kwijt te raken (zoeken oplossing).

Menselijke behoeften worden in vijf groepen ingedeeld. Die vijf zie je hieronder: 

Naarmate je ouder wordt 
nemen je behoeftes toe. Elk 
mens start met fysiologische 
of lichamelijke behoeften. 
In de loop van zijn leven 
ontstaan andere en 
aanvullende behoeften, 
in de volgorde als 
aangegeven. De behoefte 
aan zelfontplooiing ontstaat 
vaak als laatste.

1   Fysiologische behoefte 
Behoefte aan eten, drinken, slaap en seks

2   Veiligheid en zekerheid 
Behoefte aan bescherming, economische zekerheid

3   Liefde en sociale contacten 
Behoefte aan genegenheid, erbij horen

4   Waardering 
Behoefte aan succes, status, erkenning

5   Zelfontplooiing 
Behoefte aan grenzen verleggen en bereiken wat je kunt
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Reclamemakers kennen deze behoeften en spelen daar gericht op in.

3  Op welke menselijke behoefte wordt ingespeeld door reclames voor een nieuwe gadget?
O lichamelijke behoefte 

Zelfontwikkeling

Erkenning

Sociale behoefte

Bestaanszekerheid

Primaire biologische behoeften1

2

3

4

5O behoefte aan geborgenheid
O behoefte aan status

4  Schrijf twee voorbeelden op van artikelen of 
goederen die aangeschaft worden vanuit de 
behoefte aan

a zelfontwikkeling

 
b bestaanszekerheid

 

Informatie inwinnen en afwegen
Vaak weet je niet precies welke producten er allemaal te koop zijn die aan je behoefte 
kunnen voldoen. Dus ga je eerst over tot informatie verzamelen. Bronnen voor informatie 
zijn 
- commerciële bronnen (advertenties, commercials);
- neutrale bronnen (overheid, consumentenorganisaties);
-   social media bronnen (van Facebook tot Snapchat en van Pinterest tot LinkedIn).

- sociale bronnen (familie, vrienden, kennissen). Plus en min Fiat Panda VW Golf Ferrari Rolls Royce

Prijs €10.000 €25.000 €250.000 €500.000

Prestaties + ++ +++++ ++++

Binnenruimte ++ +++ + +++++

Uitrusting ++ ++ +++ +++++

Totaal Score 5 7 9 14

Value for money 5 2.8 0.36 0.28

Beste 
koop

Beste 
product

Zodra je weet welke producten er allemaal te koop zijn, kun je die gaan vergelijken. 
Er zijn voor veel producten en diensten vergelijkingssites en tabellen. Het blijft wel 
belangrijk zelf de afweging te maken.

Aanschaffen
Je neemt een besluit over wat je gaat kopen. En ook waar je dat gaat doen: online of 
toch via een fysiek bezoek aan een speciaalzaak. 

5  Welke redenen kun je als consument hebben om te kiezen voor online bestellen?

 

6  Welke redenen kun je als consument hebben om te kiezen voor kopen in een speciaalzaak?
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2  Social media en koopgedrag

Het bezoeken van een winkel is voor de meeste mensen nog altijd een belangrijk 
onderdeel van het koopgedrag. Maar langzamerhand verschuiven veel van onze 
activiteiten naar de digitale wereld. We kopen steeds vaker onze producten en diensten 
in webshops en via online marktplaatsen. Winkels passen zich aan dit koopgedrag aan 
door aanvullende online-diensten aan te bieden.

Vier op elke tien gebruikers van social media gebruikers koopt online iets nadat hij er 
via Twitter, Facebook of Pinterest mee kennis heeft gemaakt. En bijna driekwart van de 
consumenten zoekt eerst actief naar ervaringen van anderen op social media.

Niet alleen berichten van vrienden uit het online netwerk worden serieus genomen in 
de afweging voor een koopbeslissing. Ook de online berichten van bedrijven hebben 
invloed op het koopgedrag. Bedrijven weten dat en maken er dankbaar gebruik van.
De invloed van social media en online marketing op koopgedrag begint langzaam steeds 
meer merkbaar te worden. Dat kan op verschillende manieren. 
 
Voorbeeld 1
Stel je kijkt rond in een elektronicawinkel op zoek naar een leuke gadget. Je ziet de prijs 
en je vraagt je af dit leuke artikel duur of goedkoop is. ‘Stiekem’ raadpleeg je je mobiel 
om te kijken of je het product niet elders goedkoper kan krijgen. Zo gaat het meestal. Je 
koopt uiteindelijk het artikel bij de goedkoopste (online)winkel.

Voorbeeld 2
Je hebt een nieuwe oplader voor je telefoon nodig omdat je op vakantie gaat. Via Google 
kom je bij een webshop terecht waar een aantal merken worden aangeboden. Je oog 
valt op één model dat je aanspreekt. De prijs is aantrekkelijk, maar hij heeft ook maar 
liefst 324 Facebook ‘likes’. Het moet dan wel een goed product zijn, dus koop je.

1  Schrijf twee producten op die jij recentelijk via een webshop hebt aangeschaft.

 

2  Schrijf een product of dienst op die je onlangs hebt aangeschaft nadat je er via social 
media op bent attent gemaakt.

 

3   Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de lege winkelpanden? 
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3 De duurzame samenleving

Als consument maak je voortdurend keuzes. Heb je behoefte aan iets verfrissends, dan 
kun je kiezen uit tientallen soorten frisdrank. Ben je op zoek naar een geschikte provider 
voor je smartphone dan heb je keuze uit veel verschillende aanbieders. 

Waar let jij op als je iets koopt? Is dat of iets vet, mooi of lekker is? Is de prijs misschien 
reden om iets aan te schaffen of juist niet? Koopmotieven kunnen van mens tot mens 
verschillen.

Koopmotief: de reden dat je iets koopt

De meeste mensen letten als ze een product kopen in eerste instantie op de prijs. 
Daarnaast letten ze ook op het merk, de kwaliteit en de herkomst.

Duurzaamheid
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Duurzaamheid heeft 
niets met de prijs van een product te maken, maar betekent eigenlijk ‘houdbaar’. Het 
begrip verwijst daarmee naar de gebruiksduur van het product.

1  Veel producten zijn tegenwoordig voorzien van een zogeheten 
energielabel. Schrijf de namen op van vier producten die een 
energielabel hebben.

 
 

2  Bewering: Een energielabel op zich zegt niets over de gebruiksduur van een product.
Klopt deze bewering?

O ja, want  
O nee, want  

Een product dat lang mee gaat hoeft niet snel vervangen te worden door een nieuw 
product. Dat bespaart geld, maar ook grondstoffen en energie. Er zijn minder nieuwe 
producten nodig.

In de loop van de jaren is duurzaamheid in betekenis breder geworden: 

Duurzaamheid:  alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, 
milieu, ecologie en toekomstgericht denken

  
3  Wegwerpartikelen zijn geen duurzame producten. Waarom niet?  

 
 
 

4   De grondstoffen van wegwerpartikelen kunnen worden verwerkt   
tot nieuwe producten. Hoe noem je dat? 
O coproductie
O recycling
O hergebruik

5  Welke materialen zijn geschikt voor verwerking tot nieuwe producten?
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Een toenemend aantal mensen vindt het  
belangrijk zuinig om te gaan met het milieu en 
met de wereld om ons heen. De aandacht 
voor duurzaamheid groeit.

Dat leidt tot een toenemende vraag naar 
duurzame producten. Dat zijn producten die 
goed zijn voor mens, dier en milieu. 

Duurzaam consumeren betekent dat je producten of diensten koopt waar mensen, dieren 
en milieu geen schade van ondervinden. 

6  De aandacht voor de ‘plofkip’ heeft ertoe geleid dat  
deze uit de schappen van supermarkten verdwijnt. 
 
Welke schade ondervinden kippen als ze worden 
opgefokt als plofkip?

 
 

7  Welke organisatie heeft met veel media-aandacht bijgedragen aan het succes van deze 
actie?

 

8  Geef twee voorbeelden van milieukeurmerken die je op levensmiddelen aantreft.

 

9  Welke afvalsoorten worden tegenwoordig gescheiden ingezameld?

 

10  Schrijf vier voorbeelden op van manieren waarop je energie kunt besparen.

 
 

Bij duurzaamheid gaat het om het bouwen van een duurzame wereld. Dat komt erop 
neer de wereld zo in te richten dat er een evenwicht bestaat tussen het belang van 
mensen, milieu en welvaart. 

In een duurzame wereld is sprake van gezondheid en veiligheid voor alle mensen, 
van een milieu dat niet wordt bedreigd of aangetast. Er is sprake van een aangenaam 
bestaan. 

Er wordt tegenwoordig vaak gesproken van ‘Triple P’. De beginletters van People, Planet 
en Profit.

11  Waarvoor staan die begrippen? 

  People Planet Profit
Inkomenszekerheid O O O
Bestaanszekerheid O O O
Leefbaarheid O O O
 
Een duurzame wereld vraagt aanpassingen in produceren en aanpassingen in consumeren.
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4  Naar een duurzame productie 

Bedrijven richten zich meer en meer op duurzaamheid. 
Zo houden ze steeds vaker rekening met milieuaspecten bij hun bedrijfsvoering en 
passen die zo nodig aan. Ook zijn ze kritischer op het energiegebruik. En denken ze 
beter na over de veiligheid en duurzaamheid van producten die zij inkopen. 

Meer dan ooit is er ook aandacht voor de vraag of de producten die zij inkopen 
menswaardig tot stand zijn gekomen. Bedrijven nemen daarmee steeds vaker 
maatschappelijke verantwoordelijkheid of - kortweg - MVO. MVO wordt ook wel 
duurzaam ondernemen genoemd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): een vorm van ondernemen, 
gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), 
binnen de ecologische randvoorwaarden (planet)

De uitdaging voor bedrijven is om een goede balans te vinden tussen de drie waarden.

People 
Bij People gaat het in eerste instantie om het welzijn van 
de medewerkers van het bedrijf. Maar ook dat van de 
maatschappij als geheel. Er wordt aandacht gegeven aan 
medezeggenschap en gedragscodes binnen het bedrijf. Maar 
ook aan mensenrechten. Zeker als het bedrijf internationaal 
zaken doet. Hieronder zie je de prijsopbouw van een T-shirt

1

2

3

4

5
6
7
8

1

59%

€17,00

2

€3,61

3

€3,40

4

€2,19

5

€1,20

6
Winst voor fabriek

in Bangladesh
Tussenpersonen

Kleinhandel * Winst voor
het merk

Materiaal-
kosten

Transport-
kosten

Overheadkosten Voor de 
werknemer

€1,15

7

€0,27

8

€0,18

12% 12% 8%

4% 4% 0.9% 0.6%

* bevat alle kosten op kleinhandelniveau incl. personeel, huur, winsten, BTW enz...

prijsopbouw van een t-shirt

€29prijs
van een t-shirt

be
ta

al
 e

en

leefbaarloon

1  Hoeveel procent van de verkoopprijs van dit T-shirt krijgt de werknemer uitbetaald?

 

2  Hoeveel procent van de verkoopprijs krijgt de winkelier uitbetaald?

 
3  Wat zou het bedrijf (in dit geval de winkel) kunnen doen om tot meer duurzaamheid te 

komen bij verkoop van dit product?
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Aandacht voor welzijn houdt in dat een bedrijf ook geen zaken meer doet met 
leveranciers die kinderarbeid toestaan of mensen in erbarmelijke toestanden laten 
werken en uitbuiten.

4  Vanaf welke leeftijd is het in Nederland kinderen toegestaan om betaald te gaan werken?
O vanaf 13 jaar, 2 uur per dag
O vanaf 15 jaar, 4 uur per dag
O vanaf 17 jaar, 8 uur per dag

Planet
Planet houdt voor een bedrijf in dat het in al zijn activiteiten het milieu zoveel mogelijk 
ontziet. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet en zo veel als kan wordt 
gebruik gemaakt van duurzame energie. Dat betekent ook dat afval gescheiden wordt 
ingezameld en dat productieprocessen zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk worden 
gemaakt.

5  Schrijf vier voorbeelden op van energievormen die we tot duurzame energie rekenen.

 
 

Profit 
Bij Profit kijkt een bedrijf niet alleen naar de financiële prestaties van het 
bedrijf zelf (dat wil zeggen of er genoeg verdiend wordt), maar ook naar 
de gevolgen ervan voor de omgeving. 

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, in het eigen bedrijf maar ook er 
buiten. Zo bieden zij  indirect - ook werk voor bedrijven die leverancier 
zijn tot aan de bakker die dagelijks de lunch verzorgt. Bedrijven dragen 
ook bij aan de aanleg van wegen en spoorwegen en nutsvoorzieningen. En zorgen 
voor reclame-inkomsten voor het plaatselijke blad of treden op als sponsor van een 
plaatselijke club of de dierenambulance.

 6  Hiernaast zie je een persbericht van  

G-Star en WE stoppen met zandstralen jeans
G-Star en WE stoppen met het zandstralen van 
spijkerbroeken. Dit hebben zij aangegeven 
na contact met de Schone Kleren Campagne 
over de gevaren voor arbeiders van deze 
methode om jeans er ‘gedragen’ uit te laten 
zien. Zandstralen kan de dodelijke longziekte 
silicose (stoflongen) veroorzaken. Wyger 
Wentholt van de Schone Kleren Campagne: 
“We zijn zeer verheugd dat deze bedrijven 
hebben aangegeven te stoppen met 
zandstralen. Deze omstreden techniek moet zo 
snel mogelijk de wereld uit”

Bron: Persbericht G-Star

het kledingmerk G-star.

 Welke techniek wordt door G-Star en 
WE gestopt?

 

 Welke dodelijke longziekte wordt 
daarmee bij de werknemers 
voorkomen?

 

 Welke van de triple-P wordt hiermee 
door G-Star en WE ingevuld? 
O People
O Planet
O Profit
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5 Naar een duurzame consumptie

Als je van bedrijven vraagt verantwoord te produceren, dan mag je van consumenten 
verwachten verantwoord te consumeren. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. 
Consumenten hebben het vaak te druk om zich te verdiepen in de vraag of een product 
wel maatschappelijk verantwoord is. 

Verantwoord consumeren is niet nieuw. Al decennia lang vestigen 
mensen de aandacht op onverantwoord consumentengedrag. Zij 
proberen in acties en reclamecampagnes het kooppubliek bewust te 
maken van de misstanden. Ze wijzen op de nadelige gevolgen van hun 
koopgedrag. Inmiddels heeft verantwoord consumeren een belangrijke 
plaats gekregen in de media. Mensen worden gevoelig voor informatie 
over verantwoord consumentengedrag en betrekken dit vaker bij hun 
koopbeslissing.

1  Actiegroepen hebben jarenlang inbraken gepleegd bij nertsfokkerijen en hebben nertsen 
uit hun kooien bevrijd. Actievoerders werden opgespoord, gearresteerd en veroordeeld.

Wat maakte de acties van de actiegroepen illegaal?

 
Wat heeft uiteindelijk tot een verbod op nertsfokkerijen geleid?

 

Consumenten kopen een product met de kennis die hen door reclamemakers wordt 
geboden. De reclamemakers scheppen een beeld vooral zo dat alleen de mooie 
eigenschappen van een product onder de aandacht worden gebracht. 

2  De laatste jaren wordt veel reclame gemaakt voor de aanschaf van zonnepanelen.
Welke boodschap wordt in die reclames vooral benadrukt?

 
 
Informatie over duurzaam consumeren
Er bestaan organisaties die de consument helpen in het verstrekken van informatie 
over producten en bedrijfsvoering. En die daarmee informatie leveren die in reclame 
van producten nooit te zien zal zijn. Een voorbeeld van een dergelijke organisatie is de 
Stichting Goede Waar met als gebruiksnaam GoedeWaar.nl.

GoedeWaar.nl onderzoekt de duurzaamheid van producten in de hele productieketen. 
Dus in de hele weg die het product aflegt van boer tot consument. Zij doet dat op basis 
van internationaal erkende normen en verdragen op het gebied van duurzaamheid. 

Voorbeelden van die normen zijn: 
a  arbeidsnormen van ILO (International Labour Organisation);
b  milieunormen van ‘Rio’ (Verenigde Naties);
c  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
d  ISO 26000 standaard (internationale afspraken over bedrijfsvoering).

3 Kruis aan. Wat hoort bij wat?

Normen (zie boven genoemd) a b c d

A Welke normen bevat(ten) afspraken over het milieu dat moet 
worden ontzien?

B Welke normen bevat(ten) afspraken over de veiligheid tijdens 
het werken?

C Welke normen bevat(ten) afspraken over betaling en werk- en 
rusttijden?
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Ecologische voetafdruk
In een samenleving die niet duurzaam is wordt roofbouw 
gepleegd op de aarde. Daarmee wordt bedoeld dat we de 
beschikbare natuurlijke rijkdommen sneller uitputten dan ze 
zich kunnen herstellen. 

Je ecologische voetafdruk is een manier om te laten zien hoe 
groot jouw ruimte is.

Ecologische voetafdruk:  maat voor de hoeveelheid ruimte die per persoon nodig is 
om alles wat hij verbruikt te produceren 

In de westerse wereld is de ecologische voetafdruk inmiddels zo groot dat de aarde te 
klein is om alle aardbewoners dezelfde leefwijze te kunnen bieden.

De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is 6,2 hectare. Voor elke 
aardbewoner is maar 1,8 hectare beschikbaar. 

4  Hoeveel maal meer ‘aarde’ verbruikt iedere Nederlander dan de aarde in werkelijkheid 
biedt?

  

Bijdragen 
Je kunt als consument jouw eigen bijdrage leveren aan 
duurzaam consumeren. Dat kan op veel manieren, zoals door:
- te kiezen voor producten met milieukeurmerken;
- bij klussen te werken met milieuvriendelijke stoffen;
- afval te scheiden zodat het goed verwerkt kan worden; 
- te besparen op energie;
- te lenen en te delen; 
- of - kortom - door kritisch te consumeren.

Voetafdrukkken in de wereld
De kleuren geven de gemiddelde voetafdruk per inwoner per jaar aan. De grootte van het land geeft het 
aandeel van de totale voetafdruk van dat land in de totale wereldvoetafdruk aan.

 meer dan 6 ha

 4 - 6 ha

 2 - 4 ha

 1 - 2 ha

 minder dan 1 ha

 onvoldoende gegevens

5   Welke landen zijn de grootverbruikers aan consumptie (> 6 ha) en verbruiken meer 
‘aarde’ dan de aarde in werkelijkheid biedt?
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6 Kritisch consumeren

Als kritisch consument kijk je zorgvuldig naar wat je koopt en waarom voordat je tot 
aanschaf over gaat. 

Een kritische consument verzamelt informatie:
1 over vergelijkbare producten, prijs, kwaliteit en service;
2 over gezondheids- en milieu aspecten;
3  over de productiewijze en -omstandigheden in relatie tot milieu en 

arbeidsomstandigheden (met name in derdewereldlanden);
4  over het imago van de producent in relatie tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het kan je fors geld schelen als je - voordat je koopt - zoveel mogelijk informatie 
verzamelt, productvarianten vergelijkt en let op de prijs-kwaliteit verhouding. Het geeft je 
ook de mogelijkheid om bij je aankoop rekening te houden met bijvoorbeeld het milieu.

Wat kun je praktisch doen als kritisch consument?

1  Consuminder. Door minder te consumeren spaar je grondstoffen en energie. Je 
beperkt je vervuiling, tijdens en na de consumptie. 

2  Consumeer energie-en milieubewust. Je maakt gebruik van kennis van 
organisaties als Milieucentraal.nl en Milieudefensie.nl om vervuiling te beperken.

3  Gebruik keurmerken. Je selecteert een aantal labels en keurmerken, die je 
helpen verantwoorde keuzes te maken.

4  Raadpleeg lijsten. Je maakt gebruik van adreslijsten van organisaties om 
winkels en verantwoorde producten te vinden: rangordelijsten van bedrijven en 
producten, groente- en fruitwijzer.

5  Word lid van een consumentenorganisatie. Deze organisaties komen op voor 
jouw belangen.

6  Mijd verdachte bedrijven. Je koopt niet of niet meer bij bedrijven die bekend 
staan om slechte omgang met milieu, arbeidsrechten enz.

7  Stel vragen. Je vraagt bedrijven, leveranciers en producenten naar herkomst, 
keurmerken, sociale- en milieuaspecten van hun producten of diensten.

8  Lees de voedingswaardetabel op de verpakking. Welke voedingsstoffen en 
hoeveel calorieën bevat dit voedingsproduct? Wat is gezond?

1  Welk voordeel heeft het om de ervaringen van mensen in je eigen netwerk te verkennen 
bij aanschaf van een product?

 

2  Welk voordeel heeft het om internetforums te lezen en niet de websites van fabrikanten 
voor je een product aanschaft?

  

3  Welk nut heb je van het raadplegen van sites als Kieskeurig.nl  
en Prijsvergelijk.nl bij aanschaf van een product?

 

4  Welke criteria zijn voor jou belangrijk bij de keuze van een levensmiddel? 
Kies er maximaal vijf uit.
O kwaliteit O prijs O versheid
O smaak O samenstelling  O herkomst
O milieuaspecten O eerlijke handel O dierenwelzijn
O afwezigheid van additieven*

* additieven zijn stoffen die worden toegevoegd om bijvoorbeeld de smaak en 
houdbaarheid te verbeteren
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7 Consumentenorganisaties

Er bestaan vele organisaties die optreden als belangenorganisatie van (een groep) 
consumenten. Daarnaast zijn er ook organisaties die bijdragen aan ‘empowerment’ van 
de consument, bijvoorbeeld door keuringen of voorlichting. 

Algemene consumentenorganisaties  
De bekendste consumentenorganisatie is de Consumentenbond. Zijn missie is 
‘consumenten in staat te stellen beter en gemakkelijker keuzen te maken, met respect 
voor mens en milieu’. De Consumentenbond brengt dit in praktijk door voorlichting aan 
de aangesloten leden te geven, en door invloed uit te oefenen op de politiek. 

1  Schrijf de namen op van twee consumenten (TV) programma’s die advies geven bij 
aankoop van producten of diensten.

 

Categorale consumentenorganisaties
Categorale consumentenorganisaties beperken hun werkterrein tot een bepaald deel 
van producten of diensten. Zo is er de Vereniging Eigen Huis voor eigenaar van een 
eigen (koop)woning en de Vereniging Consument & Geldzaken.
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) biedt consumenten informatie en 
advies over geldzaken en doet ook onderzoek naar de financiën van consumenten.

Er zijn organisaties die onderzoek doen naar de kwaliteit van duurzame producten. Meest 
bekend was Rank a Brand maar die is in 2019 overgenomen door het Australische Good 
on You. In Nederland zet GoedeWaar.nl zich al jaren in voor duurzaam consumeren. Zij 
onderzoekt de duurzaamheid van consumentenproducten, zodat consumenten een goede 
keuze kunnen maken. Verantwoord koopgedrag is beter voor mens, dier en milieu. Het 
draagt bij aan duurzame ontwikkeling, eerlijke handel en armoedebestrijding.

Organisaties voor keuringen 
Het Keurmerkinstituut richt zich op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van 
producten, diensten en accommodaties voor consumenten. Het doet dat onder andere 
door het uitvoeren van keuringen en certificering. Het instituut mag voor sommige 
productgroepen het Milieukeur verlenen. 

2  Noteer twee keurmerken en hun betekenis.

 
 

Geschillen commissies
Onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) vallen de 
geschillencommissies. Deze zijn bedoeld om geschillen tussen consumenten en 
ondernemers via arbitrage goedkoop, snel en simpel op te lossen.

Consumentenorganisaties voor duurzaamheid en voedselveiligheid

Foodwatch
Foodwatch (waakhond) Nederland komt op voor het recht van consumenten op 
eerlijk, veilig en gezond voedsel. Ze stelt misstanden in de voedselindustrie aan de 
kaak en lobbyt bij de Nederlandse overheid voor oplossingen die consumenten echt 
beschermen. Ze onderzoekt misleidende claims van producten. Campagnes zijn er op 
het gebied van o.a. kindermarketing, misleidende reclame en E-nummers. 

3   Foodwatch wil dat de overheid een wet maakt die reclame van voedingsproducten op 
scholen en kinderdagverblijven verbiedt. Waarom moet deze wet er komen?
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8  Consumentenrechten

Wat moet je doen als je recht meent te hebben, maar dit niet krijgt? Er zijn verschillende 
mogelijkheden om je recht te halen als consument. 

Voor je stappen onderneemt moet je weten of je in je recht staat. Je kunt dat te weten 
komen door advies te vragen bij een wets-en rechtswinkel, het Juridisch loket, de 
Consuwijzer, de Consumentenbond, een advocaat, een rechtsbijstandsverzekeraar of bij 
de rechtbank. Wacht niet te lang voor je rechten verlopen.

Een nieuw fenomeen is de eKantonrechter (www.loket.rechtspraak.nl). Via deze website 
kun je een zaak digitaal aan de rechter voorleggen, digitaal voeren en digitaal volgen.

Bron: www.letselschadebureau.nl 

Toezichthouders ACM en AFM
Toezichthouders beschermen consumenten door te controleren of bedrijven zich aan 
de regels houden. Is een bedrijf in overtreding, dan kan een toezichthouder een boete 
geven of een andere maatregel opleggen. 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Toezichthouder voor onder meer consumentenzaken met een informatieloket voor 
consumenten: ConsuWijzer. ConsuWijzer informeert consumenten over hun rechten en 
hoe zij dat recht kunnen halen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Toezichthouder op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. 
Ook controleert de AFM of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Bij 
het Meldpunt Financiële Markten van de AFM kunnen consumenten terecht met vragen 
of klachten over een bank, verzekeraar of andere financiële aanbieder.
Nieuw is dat de AFM  vanaf 1 mei 2017 ook toezicht houdt op de kredietverlening voor de 
koop op afbetaling van je mobiele telefoon. Als deze meer kost dan € 250,- moet jouw 
provider informatie inwinnen over je inkomen. Ook wordt gekeken of je schulden hebt.

Waarschuwingen AFM
Criminelen proberen via bankrekeningen van jongeren geld te witwassen. Met een 
financiële beloning in het vooruitzicht geven scholieren toestemming grote bedragen 
tijdelijk op hun rekening te zetten. Dit worden geldezels genoemd. Deel nooit je pinpas, 
pincode of bankrekening met anderen. Geldezels zijn strafbaar. De geldezel moet het 
gestolen geld terugbetalen en je hebt kans op een strafblad.

Phishing
Ook meldingen over vooraf geld betalen voor het verkrijgen van een lening, komen voor. 
Ook heb je nog de phishing-mails die zogenaamd afkomstig zijn van de bank. Deze mails 
kunnen voor veel ellende zorgen. Wees kritisch en herken de signalen!

Nationale Ombudsman
Bij de Nationale Ombudsman kunnen burgers terecht met een klacht over een 
overheidsorganisatie. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige 
instantie en voor iedereen toegankelijk.
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9  Deeleconomie

Streven naar een duurzame samenleving betekent ook dat we onze welvaart met elkaar 
zullen moeten gaan delen. Delen bespaart geld. Door producten en diensten te delen 
hoeven er minder nieuwe producten te worden geproduceerd. En kunnen diensten 
worden gecombineerd. Dat bespaart grondstoffen en spaart het milieu.

Delen is niet nieuw. Vroeger deden de mensen het ook. Denk aan het delen van het 
gebruik van gereedschap door gereedschap uit te lenen aan familie of de buren. Wat het 
als verschijnsel nieuw maakt is het delen met / uitlenen aan onbekenden. 

Een voorbeeld is Peerby, waar buurtgenoten elkaar polsen of zij misschien een 
boormachine, partytent of hogedrukspuit te leen hebben. Ook Snappcar waar 
autobezitters hun wagen te huur kunnen aanbieden is zeer actief in vele buurten van de 
grote steden. De gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil. Zonde natuurlijk!

Toegang gaat boven bezit
Het ‘nieuwe’ delen en lenen wordt ook wel de ‘deeleconomie’ genoemd. Het is 
gebaseerd op het idee dat je toegang hebt tot een product of dienst, en niet zozeer 
dat je het bezit. De auto is lang een statussymbool geweest, maar is dat bij jongere 
generaties al veel minder. Life is sharing.

Deeleconomie 
Onder deeleconomie vallen naast delen ook andere manieren om bewust met producten 
en diensten om te gaan zoals weggeven, ruilen en tweedehands(ver)koop.

1  Schrijf de namen op van twee websites die goederen tweedehands verkopen.

 

2  Schrijf twee artikelen op die jij graag tegen iets bruikbaars met iemand zou willen ruilen.

 

In een deeleconomie vinden consumenten het niet erg hun eigendommen - liefst tegen 
betaling - met anderen te delen. Het is niet langer nodig om alles zelf te bezitten. 
Het internet speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de deeleconomie. Binnen de 
deeleconomie consumeren, produceren en verhandelen mensen onderling via het 
internet producten, diensten, kennis en geld. 

Als reiziger ben je niet langer aangewezen op hotels, maar kunt eenvoudig bij iemand 
thuis een overnachting boeken via Airbnb. Voor een auto hoef je niet langer naar een 
verhuurbedrijf. Je logt simpel in op Snappcar en kijkt of er iemand in de buurt een auto te 
leen of te huur heeft tegen een lage prijs. Ook hier geldt: delen is niet meer gratis! 
Ook bij Peerby is het een en ander veranderd. Door de lancering van Peerby Go huur 
je nu tegen betaling iets van je buurtgenoten. Diegene met de grootste portemonnee 
heeft toegang tot de meeste spullen. En inmiddels is het voor huisjesmelkers lucratiever 
geworden om appartementen via Airbnb te verhuren.

Imagoprobleem deeleconomie?
Het succes van de deeleconomie kent ook nadelen zoals overlast, stijgende 
huizenprijzen, belastingontwijking, - met name in de grote steden veroorzaakt Airbnb 
soms flinke problemen. De deeleconomie vergroot ook de economische ongelijkheid 
tussen de mensen met en zonder bezit: want alleen die eersten kunnen via deelplatforms 
aan hun auto, boot of huis verdienen. Wellicht waren we te euforisch over het ‘nieuwe 
delen’! Uber en Airbnb hebben zich ontwikkeld tot grote multinationals.

3   Welk type bedrijven wordt in het bestaan bedreigd door de opkomst van de deeleconomie? 
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10 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- wat een recessie is en wat een economische crisis;
- wat koopverslaving is en hoe die ontstaat;
- wat bedoeld wordt met impulsief kopen;
- welke stappen worden gemaakt bij een koopbeslissing;
- welke behoeften worden onderscheiden;
- hoe je een aanschaf kunt overwegen;
- welke invloed social media hebben op koopgedrag;
- wat bedoeld wordt met koopmotief;
- wat we verstaan onder duurzaamheid;
- wat bedoeld wordt met maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- wat triple P is en waar deze letters voor staan;
- wat bedoeld wordt met duurzaam consumeren;
- wat de ecologische voetafdruk is;
- hoe je kunt bijdragen aan duurzaam consumeren;
- wat een kritisch consument is;
- wat je kunt doen om kritisch consument te zijn;
- welke consumentenorganisaties je als consument beschermen;
- welke rechten je hebt als consument;
- welke instanties je als consument helpen je recht te krijgen;
- wat bedoeld wordt met deeleconomie;
- welke voordelen en nadelen de deeleconomie heeft.

Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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11  Opdrachten hoofdstuk 3

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat 
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een 
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je 
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.

Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 Koopbeslissing Neem een recente grote eigen aankoop of 
aankoop van je familie. Analyseer hoe het 
koopproces is verlopen.

2 Fast Food Het eten van McDonald’s is niet het eten dat het 
aller gezondst is. Uit hoeveel calorieën bestaat 
jouw lievelingsmenu? Wat zegt de uitslag? 

3 Shopping Grote bedrijven als Hema en Blokker hebben het 
lastig. Zoek uit wat de oorzaken zijn.

4 E-nummers Zoek de betekenis op van bepaalde E-nummers. 
Geef aan of ze schadelijk zijn.

5 Milieubewust Zoek uit wat op jouw school of werkplek wordt 
gedaan aan het gebruik van duurzame energie, 
afvalscheiding of van milieubewuste producten.

6 Eerlijk etiket Wil je echt weten wat er in je eten zit? Zoek uit 
welke informatie een eerlijk etiket moet geven. 

7 Webwinkels Hoe betrouwbaar zijn webwinkels? Welk 
stappenplan heeft ConsuWijzer bedacht om 
veilig online te kopen?

8 Nationale 
ombudsman

Zoek uit met welke klachten en over welke 
overheidsorganisaties de Nationale Ombudsman 
het afgelopen jaar het meest mee te maken 
kreeg en hoe deze zijn afgehandeld.

Geef je mening Mening Maken

1 Life is sharing De kracht van de deeleconomie: ‘Sharing is 
caring’. Ofwel: ‘delen is het niet hebben’. Zou jij je 
spullen willen delen? Wat is jouw mening.

2 Afdankgedrag 
producten

Als jij producten afdankt, wat doe jij ermee? Vind 
je jouw afdankgedrag van producten duurzaam? 
Geef je mening.

3 Prijsvergelijkingssites Zijn de prijsvergelijkingssites objectief en 
onafhankelijk? Geef je mening.

4 Social media Wat is de invloed van social media op jouw 
koopgedrag? Geef je mening.

5 Gezond en duurzaam 
eten

Eet je duurzaam, eerlijk en gezond? Wat kan wel 
en wat kan niet? Geef je mening
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Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Milieubewust Hoe milieubewust ben jij? Hoe kritisch ben jij? 
Doe de test.

2 Deeleconomie Hoe groot is jouw bereidheid om mee te 
doen met de deeleconomie als gebruiker en 
aanbieder? Bepaal je standpunt.

3 Proefdiervrij 
onderzoek

Ben je voor of tegen proefdiervrij onderzoek? 
Geef argumenten voor en tegen en bepaal je 
standpunt.

4 Discussie over gezond 
en duurzaam eten

Discussieer over stellingen in de klas over 
gezond en duurzaam eten. Bepaal je standpunt.

5 Sociale media Discussieer over de invloed van social media aan 
de hand van stellingen. Bepaal je standpunt.

Kom tot actie Actie Maken

1 Gezond eten in de 
kantine

Doe onderzoek naar het aanbod van gezond en 
ongezond voedsel in jullie (school)kantine. 

2 Duurzaam actief! Hoe kun jezelf duurzaam consumeren? Stel een 
lijst van 10 activiteiten op die bijdragen aan een 
duurzaam milieu, een goede gezondheid voor 
mens en dier. 

3 Fairtrade Fairtrade (keurmerk) streeft naar eerlijke en 
duurzame handelsvoorwaarden met de boeren. 
Beschrijf deze voorwaarden. 

4 Rank a Brand Onderzoek hoe duurzaam jouw favoriete merk is 
in de verschillende sectoren. Doe onderzoek op 
de merkenvergelijkingssite Rank a Brand.

5 Onderzoek producten Doe onderzoek naar het verhaal achter een 
bepaald product: herkomst, grondstoffen, 
omstandigheden, bedrijf, marketing, reclame, 
keurmerk, belangenorganisatie, overheid e.d. 

6 Deeleconomie Is ‘delen en lenen’ een vorm van kritisch 
consumeren? Onderzoek de mogelijkheden en 
kansen om welvaart te delen. 

7 Ecologische 
voetafdruk

Hoe klein of groot is jouw ecologische 
voetafdruk? Voor een berekening ga je naar 
www.loopbaanenburgerschap.nl of naar 
www.duurzaamheidinactie.nl. 

Reflecteer en leg je 
werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit 
hoofdstuk geleerd hebt. Wat ging goed, wat 
minder goed?

2 Portfolio Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat 
je hebt uitgevoerd. met andere woorden: lever 
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het 
resultaat.
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Vanaf 15 jaar mag je zelfstandig gaan internetbankieren. Ook geldt vanaf 

die leeftijd een minimum(jeugd)loon. Werken en geld verdienen worden 

belangrijker en je inkomsten nemen toe. Je krijgt ook meer te besteden. Je 

wordt steeds zelfstandiger en los van ouders. En je gaat waarschijnlijk ook 

meer zelf betalen. 

Zodra je 18 bent moet je zelf tegemoetkomingen en toeslagen aanvragen, 

als je meent daar aanspraak op te kunnen maken. En je moet op zoek gaan 

naar mogelijkheden om je studie te bekostigen. Als je weet hoe om te gaan 

met geld verhoogt dat je weerbaarheid tegen verleidingen. Je bent financieel 

zelfredzaam als je helemaal op eigen benen komt te staan.

 

Leren omgaan met geld maakt een belangrijk deel uit van je voorbereiden 

op je toekomst. Aan bijna elke beslissing die je neemt kleeft namelijk wel 

een financieel aspect. Dit geldt bij beslissingen van lange termijn, zoals het 

kopen van een huis. Maar evenzeer bij het kopen van een cadeautje voor een 

verjaardag of bij het maken van vakantieplannen. 

In dit hoofdstuk leer je hoe je inzicht kunt krijgen in je inkomsten en uitgaven 

en wat je kunt doen om schuld te voorkomen of te beëindigen.

4 Geldzaken
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1  Eigen schuld

‘Als ik straks op mezelf ga wonen, dan moet ik wel 
veranderen, beter met mijn geld omgaan. Nu koop ik direct 
wat ik wil en wat ik zie, maar als ik dat straks doe kan ik mijn 
gas en licht niet meer betalen’.

Farshaad, 17 jaar

 

Eén op elke 5 mbo-studenten vindt dat hij of zij een financieel probleem heeft. Driekwart 
daarvan heeft ook daadwerkelijk schuld. De lenende mbo-student heeft gemiddeld € 3.681 
schuld (2015) en die schuld is sindsdien alleen maar groter geworden. ‘We leven in een 
maakbare wereld’, vertelt Esther Honcoop van Studieschuldmaatje. Ze helpt jongeren die in 
de schulden zitten. ‘Je mag voor je opleiding onbeperkt lenen en nog niet zo lang geleden 
sloot je ook zomaar een telefoonabonnement af die je misschien helemaal niet kon 
betalen. Met je telefoon kun je heel eenvoudig allerlei dingen bestellen.’ 

Schuld: situatie die ontstaat als de uitgaven groter zijn dan de inkomsten

Studenten met schuld hebben vaak een studielening, maar dat is vaak niet de 
enige schuld. Daarnaast lopen ze vaak ook achter op betalingen van bijvoorbeeld 
zorgverzekering, staan rood bij de bank of doen aankopen op afbetaling.

Ontstaan van schuld
Als student moet je mogelijk geld lenen om je studie te betalen. Dat geeft je een schuld 
bij DUO/Studiefinanciering. Die schuld wordt in de loop van je loopbaan terugbetaald. 
Het oplopen van schulden kan voor de mbo’ers een negatieve invloed hebben. De kans 
bestaat dat zij uit angst voor schulden niet doorstuderen. Het blijkt bijvoorbeeld dat de 
invoering van het sociale leenstelsel voor HBO/WO juist de kwetsbare groepen studenten 
extra hard raakt. Mbo’ers beginnen minder snel aan een studie, of zij vallen sneller uit. 

In de praktijk wordt het geleende geld behalve aan studiekosten ook aan andere 
doeleinden besteed: de aanschaf van eten, drinken, kleding, uitgaan, rijlessen en aan 
mobiele telefonie. 

1  De gemiddelde uitwonende mbo-student heeft een maandinkomen van € 903, maar  
€ 1052 aan kosten. Hoeveel geld komt de gemiddelde mbo-student maandelijks tekort? 
Hoeveel is dat op jaarbasis.

 

2  En nu jouw financiële situatie: kom jij geld tekort? 
O  zelden of nooit
O  soms 
O  vaak/altijd

3  Heb jij openstaande rekeningen of betalingsachterstanden? 
O  nee
O   ja, namelijk:  

 
  

4  Sta jij wel eens rood bij de bank? 
O  nee, ik heb ingesteld dat ik niet rood mag staan
O  ik sta (haast) nooit rood
O  ik sta soms rood
O  ik sta regelmatig rood



70

GOED BEZIG  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 4

Schuld doet boeten 
Financiële problemen en schulden leiden tot 
ongewenste gevolgen. Je raakt sneller sociaal 
geïsoleerd en je voelt je meer buitengesloten. Je hebt 
minder geld om maatschappelijk echt ‘mee te doen’. 
Schulden kunnen ook tot gezondheidsproblemen 
leiden, zoals stress, depressies en slapeloosheid. 
Veel van jullie leeftijdgenoten komen in de problemen 
op het moment dat ze alleen gaan wonen. Als je 
geleerd hebt om op een verstandige manier met geld 
om te gaan, zal het allemaal wel lukken. De meeste 
jongeren houden hun inkomsten en uitgaven niet bij. 
Een kasboekje is ‘eigenlijk’ best wel een prima idee, 
maar het als hulpmiddel inzetten gebeurt zelden. 

5  Wat is het nut van het bijhouden van een kasboekje?

 
 

 Ga er maar aan staan!
Vanaf 18 jaar ben je - zoals dat heet - financieel verantwoordelijk. Betalingsachterstanden, 
boetes en schulden moeten zelf worden betaald. Je ouders zijn niet langer aansprakelijk. 
Contracten, zoals een telefooncontract, kun je zelf afsluiten. Datzelfde geldt voor 
verzekeringen: vanaf 18 jaar ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten. 

Roodstaan bij banken is vanaf 18 jaar ook toegestaan.

Weten wat je te besteden hebt, overzicht hebben over je  
uitgaven, is steeds vaker iets waar je zelf achter moet zien te 
komen. Contante betalingen nemen af en geld wordt 
daardoor minder zichtbaar. 

Betalen per pinpas of creditcard gaat gemakkelijk en online-bankieren is zo gedaan. 
De waarde van geld bestaat alleen nog maar uit cijfers op het beeldscherm van je laptop, 
tablet of mobiel. Het blijkt dat mensen aan dagelijkse boodschappen meer geld uitgeven 
als ze met de pinpas of creditcard betalen dan wanneer ze contant afrekenen. 

De maatschappij digitaliseert. Ook op financieel gebied. 
Rekeningen en rekeningoverzichten komen steeds minder per post en saldo controleren 
gaat via internetbankieren. In de moderne maatschappij is het al met al niet eenvoudig 
grip te houden op je geld.

6   Welke van de volgende verleidingen hebben   
vat op jouw koopgedrag / bestedingspatroon?
Maak één of meer rondjes van toepassing zwart. 

O verruimde winkelopeningstijden
O online shopping
O slimme reclames
O aankoop in online games
O sms-diensten
O groepsdruk

7  Er wordt wel eens gezegd dat geld langzamerhand virtueel geld is geworden. Wat wordt 
daarmee bedoeld?
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2  Omgaan met geld

Hoe is jouw geleerd om te gaan met geld? Wanneer kreeg jij je eerste zakgeld? Hoeveel 
was dat en moest je er misschien ook iets voor doen? Is jou geleerd om geld te sparen? 
De manier waarop je met geld omgaat is vaak de manier waarop je geleerd hebt met 
geld om te gaan. Maar dat niet alleen. Zelfs jongeren die geleerd hebben met geld om te 
gaan, blijken dit later in de praktijk toch soms niet te kunnen.

1  Is jou - toen je klein was - geleerd met geld om te gaan?
O  ja O  nee

2  Hebben jouw ouders / opvoeders sparen bij jou gestimuleerd?
O  ja O  nee

3  Wat doe jij als je een ‘mooi bedragje’ krijgt?
O  ik ga alles sparen
O  ik ga alles direct uitgeven
O  ik ga een deel sparen en een deel uitgeven

Hoe je als jongere met geld omgaat blijkt in de praktijk eerder samen te hangen met 
emotie, met achterliggende motivaties en met normen en waarden. Je status, erbij horen, 
behoefte aan zelfstandigheid, zekerheid en veiligheid blijken eerder bepalend voor hoe 
je omgaat met geld.

Vier basisregels om goed met je geld om te gaan 
1  Leef beneden je stand; dit houdt in dat je minder geld uitgeeft dan er binnenkomt.
2  Zie geld als gereedschap, niet al chocolade; gebruik het geld om te investeren.
3  Bouw een vrijheidsbuffer (gespaard bedrag) op en zet deze op een spaarrekening.
4  Laat je niet beetnemen door materialisme; beweeg richting een eenvoudiger leven.

Geldtypes
Naar de manier waarop je over geld en uitgeven van geld denkt kun je een indeling van 
jongeren maken. Als jongere (12 - 25 jaar) val je onder één van de vier onderscheiden 
mentaliteitsgroepen, ook wel geldtypes genoemd. 

Impulsiviteit: 
het gemak waarmee geld wordt 
uitgegeven

Statusgerichtheid:
Het belang dat wordt gegeven 
aan geld, luxe en uitstraling 

4   In de tabel zie je vier bestaande geldtypes en het percentage ervan onder jongeren.  
Vul onderstaande tabel in.

Trendsetter Regelaar Levensgenieter Toekomstplanner

Welk geldtype komt onder 
jongeren het meest voor?

Tot welk geldtype reken jij 
jezelf?

Welk geldtype zal het minst 
in de problemen komen?

Im
p

u
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iv
it

e
it

 >

Statusgerichtheid > Laag

Laag

Hoog

Hoog

Regelaars
29%

Toekomstplanners
15%

Levensgenieter
25%

Trendsetters
30%
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3  Financieel gedrag 

Als je bent opgegroeid in een gezin waarin zuinig leven en sparen  
centraal stonden, dan ben je dat als ‘normaal’ gaan zien. Je zult in je 
latere leven ongetwijfeld daar iets van terug gaan zien.

Ben je opgegroeid in een gezin met schulden en geldproblemen, 
dan heb je de neiging om daar - indien nodig - in door te gaan.

Er zijn vier factoren die samen bepalen hoe jij omgaat met je geld; 
die bepalend zijn voor jouw financiële gedrag.

‘Via social media snel wat kopen’
Jongeren kopen veel spullen online. Dat komt door de ideale wereld die ze voorbij 
zien komen op social media’, zegt Carlijn Hofland van Intrum. ‘Ze willen die spullen 
ook hebben, maar hebben er op dat moment niet meteen het geld voor. Ze besluiten 
het wel te kopen en de betaling uit te stellen.’ Via social media wordt het gemakkelijk 
gemaakt om eventjes snel wat te kopen. ‘Er komen veel advertenties langs, en met één 
druk op de knop ga je naar de webwinkel. Het wordt hen veel te gemakkelijk gemaakt.’

Je sociale omgeving
Tijdens je opvoeding hebben je ouders, verzorgers of familie je misschien geleerd met 
geld om te gaan. Of juist helemaal niet. Je hebt bij leeftijdgenoten gezien hoe zij met 
geld omgaan en daar mogelijk van geleerd. De sociale media en reclames hebben 
invloed op de manier waarop je geld uitgeeft. Of helemaal niet.

1  Hoe hebben jouw ouders / verzorgers jou geleerd met geld om te gaan?

 

2  Welk financieel gedrag van een leeftijdgenoot heb jij overgenomen?

 

Je financiële kennis en vaardigheden
Misschien is je de waarde van geld of sparen thuis bijgebracht. Of helemaal niet. Je hebt 
geleerd veilig met je pinpas om te gaan en je bankzaken via internet te regelen. Of niet.

Wat zijn geldezels?
Mensen die hun rekening uitlenen aan criminelen die zo gestolen geld kunnen 
wegsluizen worden geldezels genoemd. De criminelen benaderen vooral jongeren, om 
hun bankgegevens (betaalpas, pincode) te delen. Vaak mag je per keer zelf € 100,- van 
het geld houden. Niet doen, want je bent strafbaar. Bel direct de politie!

3  Hebben jouw ouders / verzorgers jou gestimuleerd tot sparen? 
O  ja  O  nee

Je financieel bewustzijn en motivaties
Mogelijk beschik jij over goed inzicht in de eigen financiële situatie; je weet wat je 
inkomsten en uitgaven zijn. Of juist helemaal niet. Je bent in staat om geldzaken onder 
controle te houden en je vindt sparen misschien belangrijk. Of juist helemaal niet.

4  Heb jij zicht op je inkomsten en uitgaven? 
O  ja  O  nee

Je houding
Misschien geef je geld uit zonder er bij na te denken. Of juist niet. Misschien vind je geld 
belangrijk omdat het je aanzien geeft. Of helemaal niet. Kortom: jouw geldtype.

5  Wat is (ook al weer) jouw geldtype?
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4  Budgetteren

Zodra je de maandelijkse lening van DUO/Studiefinanciering op je bankrekening krijgt 
gestort, voel je je even rijk. Maar nadat de rekeningen zijn afgeschreven ben je voor een 
groot deel al weer door je geld heen. Je moet dan weer twee of drie weken wachten en 
zuinig leven voor er weer geld binnenkomt.

Hoe krijg je grip op je uitgaven zodat je toch nog geld over houdt en kunt sparen? 
Elke dag opnieuw geef je geld uit. Naarmate je ouder wordt en geld begint te verdienen 
gaat er steeds meer geld door je handen. Daarom moet je nu alvast beginnen te sparen 
en een begroting of budgetplanning opstellen.

Begroten: een overzicht maken van inkomsten en uitgaven

Een begroting biedt duidelijkheid over de manier waarop jij je geld besteedt. Elke 
begroting is uniek, want als mens stel je prioriteiten bij je uitgaven. Je maakt keuzes en 
verkeert in andere omstandigheden als ieder ander. Er zijn dure maanden en goedkope 
maanden. December is voor veel mensen zo’n dure maand, mei is voor de meeste 
mensen een maand van overvloed.

1  Welke uitgaven maken december voor de meeste mensen tot een dure maand?

 

2  Welke uitkering maakt voor veel mensen mei tot een maand van overvloed?

 

3  Welke maand is voor jou jaarlijks een dure maand en wat maakt die maand duurder dan 
andere maanden?

 

Maandbegroting
Sommige inkomsten en uitgaven keren maandelijks terug, andere elk ieder kwartaal, 
halfjaarlijks of jaarlijks. Om een goed beeld op je vaste uitgaven te kunnen krijgen is het 
goed om een maandbegroting te maken. Dan worden alle inkomsten en uitgaven van 
een jaar omgerekend naar een gemiddeld bedrag per maand. 

4  Hoe vaak houd jij je inkomsten en uitgaven bij?  
O Dagelijks
O Wekelijks
O Maandelijks
O Jaarlijks
O Nooit

Begroten
Een begroting maak je altijd vooraf. En je zorgt ervoor dat je begroting ‘sluitend’ is. Een 
sluitende begroting is een begroting waarin de uitgaven niet meer bedragen dan de 
inkomsten. Uitgangspunt van je begroting is je besteedbaar inkomen, de inkomsten 
waarover je werkelijk kunt beschikken. 

5  Hoe hoog bedraagt jouw totale inkomen per maand?
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5  Grip op uitgaven 

Als je geld hebt kun je dat uitgeven. Alles sparen is maar voor weinigen weggelegd. 
Dat kan bijvoorbeeld wanneer je ouders hebt die je volledig financieren. Maar voor de 
meesten is de praktijk anders en zeker ook als bijverdiensten wegvallen als gevolg van 
de coronacrisis.
Uitgaven zijn onder te verdelen in drie groepen: vaste lasten, huishoudelijke uitgaven en 
niet voorziene uitgaven. 

Vaste lasten  
Vaste lasten zijn alle uitgaven die 
structureel (= herhaald) terugkeren. 
Dat kan maandelijks, ieder kwartaal, 
halfjaarlijks of jaarlijks zijn. 

Bij vaste lasten is er meestal sprake 
van een contract of overeenkomst 
die je met een partij hebt gesloten 
en waarbij afspraken zijn gemaakt 
over regelmatige betaling. Zo 
liggen de kosten van huur vast in 
een huurovereenkomst. Die met je 
zorgverzekering in de polis en met 
je telefoonprovider en sportschool in 
een contract. 

Vaste lasten zijn lasten die je zelf op je hebt genomen en die eerst betaald moeten 
worden voor je geld aan andere dingen kunt gaan uitgeven.

Huishoudelijke uitgaven
Huishoudelijke uitgaven zijn variabele (=wisselende) uitgaven. De hoogte ervan kan 
wekelijks verschillen. 
Hoe jong je ook bent, huishoudelijke uitgaven heb je al, zelfs wanneer je nog geen eigen 
huishouden voert. Huishoudelijke uitgaven zijn snacks, drankjes, kleding, toiletartikelen, 
schoonmaakartikelen, het bosje bloemen voor je moeder, de candybar die je even snel 
koopt voor je de trein neemt. 

Huishoudelijke uitgaven doe je de hele maand door. Verschil met vaste lasten is dat het 
bedrag dat je eraan besteedt van maand tot maand kan verschillen.

Niet voorziene uitgaven 
Niet alle uitgaven die je gaat doen kun je voorspellen. Er zijn 
dan ook uitgaven die je niet van plan bent te doen, maar die 
je wel moet begroten. Wat je doet is geld opzij zetten voor 
onverwachte uitgaven. 

Er kan een onverwachte aanslag van de Belastingdienst op 
de mat vallen. Je krijgt een boete voor rijden zonder helm of 
je moet tandartskosten betalen omdat je kiespijn kreeg en 
de zorgverzekering dit niet vergoedde. Als verzekerde heb je 
te maken met het eigen risico, bedoeld om bewuster om te 
gaan met zorg. Huisarts bezoek wordt vergoed, een specialist in het ziekenhuis niet; die 
kosten betaal je zelf, deze gaan eerst van je eigen risico af.

1  Stel je hebt bij je zorgverzekering een verplichte eigen risico van € 385 (2019). 
Hoeveel euro moet je dan per maand opzij leggen om ziektekosten te betalen die de 
zorgverzekering niet vergoedt?
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2  Hieronder zie je de maandbegroting van Tim, 17 jaar, woont nog thuis bij zijn ouders, 
MBO-student, 1e leerjaar.

Oktober 2018

Inkomsten Per maand Uitgaven Per maand

Zakgeld  €   60,- Uitgaan, bioscoop etc.  €   20,-

Bijbaantje  €  140,- Mobieltje  €   35,-

Eten  €   45,-

Kleding  €   50,-

Tijdschriften  €   20,-

Sparen  €   10,-

Schoolspullen  €   20,-

Totaal  €  200,-  €  200,-

Maak hieronder jouw eigen maandbegroting. Zorg ervoor dat die sluitend is.

Inkomsten Per maand Uitgaven Per maand

Basis-/aanvullende beurs Huur (incl. gas, water, licht)

Studielening Televisie, internet

Bijbaan Schoolgeld

Ouderlijke bijdrage Boekengeld, leermiddelen

Zorgtoeslag Verzekeringen

Huurtoeslag Eten en drinken

Kleding

Telefoon

Uitgaan

Sport, hobby’s

Sparen

Abonnementen

Totaal inkomsten Totaal uitgaven

3   Stel je hebt een eigen risico van € 385,-. In het begin van het jaar ga je met buikklachten 
naar de huisarts die je doorverwijst naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Je krijgt 
uit voorzorg van het ziekenhuis medicatie voorgeschreven.

Kosten Bedrag Eigen risico

Ja Nee

Consult huisarts € 40,-

Ziekenhuisonderzoek € 240,-

Medicatie € 50,-

a.  Kruis aan ja of nee bij eigen risico zorgkosten
b.  Hoeveel betaal je aan zorgkosten eigen risico?  

 

c.  Stel dat je later het jaar voor een kleine ingreep moet naar het ziekenhuis.  
Kosten € 180,- Hoeveel betaal je aan eigen risico? Hoeveel vergoedt de 
zorgverzekeraar? 
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6  Schulden vrij

De belangrijkste redenen voor het ontstaan van schulden zijn een gebrekkig financieel 
beheer, inkomensdaling en/of leven boven je stand. Een combinatie hiervan is natuurlijk 
helemaal fataal. Wat kan je doen als je te veel schulden hebt? Je kop in het zand steken 
is geen optie. Vroeger of later zul je moeten terugbetalen. Maak daarom je schuld 
inzichtelijk. 
Heb je schulden en weet je niet hoe je deze kunt oplossen? Begin dan met een overzicht 
te maken van al je inkomsten en uitgaven. Dat kan best even schrikken zijn, maar het 
maakt je duidelijk hoeveel je meer uitgeeft dan je ontvangt. 

Kies bezuinigingen 
Kijk eens kritisch naar je uitgaven. Welke ervan vallen niet onder ‘vaste lasten’ en kun je 
eigenlijk best minderen? En hoeveel besparing levert je dat dan per maand op?

Vraag een betalingsregeling
Bereken hoeveel geld je maandelijks kunt besteden aan het afbetalen van schulden. 
Neem contact op met ‘schuldeisers’ en probeer tot een betalingsregeling te komen. 
Veel instanties doen daar aan mee. De grootste schuldeisers zijn telecombedrijven 
en vooral de overheid in de hoedanigheid van onder meer de Belastingdienst, DUO/
Studiefinanciering en CJIB. 

Schuldhulpverlening
Als bezuiniging en betalingsregelingen nog niet helpen kun je terecht bij de 
schuldhulpverlening. Deze vormt een onderdeel van de afdeling Sociale Zaken 
van je gemeente. Schuldhulp betekent niet direct dat je van je schuld afkomt, maar 
dat je geholpen wordt die af te lossen. Schuldhulpverlening probeert afspraken te 
maken met jouw schuldeiser(s). Als blijkt dat je je schulden niet binnen 3 jaar af kunt 
betalen zal schuldhulpverlening proberen om een minnelijk akkoord af te sluiten 
met de schuldeiser(s). Als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel van de 
schuldhulpverlening is de minnelijke schuldregeling een feit.

Minnelijk akkoord:  overeenkomst waarbij na 3 jaar maandelijkse aflossing van een 
afgesproken bedrag de rest van de schuld wordt kwijtgescholden

Gemeentelijke kredietbank
Een andere manier om van je schuld af te komen is geld te lenen bij de gemeentelijke 
kredietbank. Je kunt dan de schuldeiser(s) in één keer afbetalen, maar moet dan wel 3 
jaar lang een vast bedrag aflossen bij de bank. Vaak is budgetbeheer verplicht bij een 
schuldregeling.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en meerdere andere instellingen, 
onder andere het NIBUD, hebben gewerkt aan de Schuldpreventiewijzer. 
Deze bestaat uit een boekje en website met praktische tips, stappenplannen, 
voorbeelden en informatie over hoe van je schuld af te komen en hoe je schulden kunt 
voorkomen. 

1  Hoe kijk je aan tegen de schuldhulpverlening?
O een laatste redmiddel voor mensen met schulden
O een straf op de zonde van het te veel geld uitgeven

Waarom vind je dat?

 

2   ‘Benut je talenten, wees realistisch en reken je niet rijker dan je bent, zo zal je kapitaal 
groter worden dan geld alleen’.

Wat is de les die je uit bovengenoemde uitspraak kunt trekken?
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7 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- wat we verstaan onder schuld;
- hoe hoog het bedrag is dat een gemiddelde mbo-student aan schuld heeft;
- hoeveel geld een gemiddeld mbo-student maandelijks te veel uitgeeft;
- welke gevolgen schuld heeft voor je sociale, geestelijke en lichamelijke gezondheid;
- wat bedoeld wordt met financieel verantwoordelijk en wanneer je dat bent;
- hoe digitalisering meewerkt aan het ontstaan van schulden;
- welke verleidingen er bestaan die kunnen leiden tot schuld;
- welke factoren een rol spelen bij de manier waarop je met geld omgaat;
- welke gedragingen een bewijs zijn van goed kunnen omgaan met geld;
- welke geldtypen worden onderscheiden;
- welke vier factoren van invloed zijn op je financiële gedrag;
- wat bedoeld wordt met begroten;
- wat een maandbegroting is en hoe je die maakt;
- welke soorten uitgaven/lasten worden onderscheiden;
- hoe je moet handelen als je schuld(en) hebt;
- bij welke instanties je terecht kunt als je zelf geen oplossing kunt bereiken;
- wat bedoeld wordt met minnelijk akkoord.

Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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8 Opdrachten hoofdstuk 4

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat 
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een 
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je 
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.

Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek en aanvullende informatie.

Zoek informatie Informatie Maken

1 Jongeren en hun geld Vul de vragenlijst ‘Jongeren en hun geld’ in. 
Vergelijk de uitkomsten met elkaar. 

2 Schulden Zoek informatie bij het Nibud wat de meest 
recente cijfers zijn over geldzaken en schulden 
van mbo-jongeren. Wat is je conclusie?

3 18 worden Wat kun je wat betreft geldzaken als je 18 wordt? 
Je denkt er vast wel eens over na. Zoek dit uit. 

4 Uitgavenposten Zoek uit wat de top 5 is van jullie maandelijkse 
uitgaven. Vergelijk deze met elkaar. 

5 Nibud-competenties Zoek op in het rapport ‘Mbo’ers in geldzaken 
2015’ van het Nibud wat het Nibud verstaat 
onder financiële redzaamheid? 

6 Tradities in
‘Omgaan met geld’

Hoe staat men tegenover geld in bepaalde 
godsdiensten? Doe een onderzoek.

7 Schuldeisers Zoek uit wie de meest voorkomende 
schuldeisers zijn en het soort schuld. 

8 Schuldhulpverlening Hoe verloopt het traject om van je schulden af te 
komen vanaf de aanvraag tot (goede) afloop.

Geef je mening Mening Maken

1 Jouw financiële 
karakter

Beoordeel 15 beweringen over geld. Geef een 
waardering aan met een bepaalde score. 

2 Stellingen 
materialisme

Zijn mbo-studenten materialistisch? Wat is je 
mening over de stellingen? 

3 Stellingen over 
impulsiviteit

Koop je vaak spontaan iets zonder er van tevoren 
over na te denken? Geef je mening.

4 Lenen Hoe kijk jij tegen lenen aan? Positief of negatief? 
Geef je mening over de stellingen.

5 Schulden en armoede Discussie met medeleerlingen over armoede en 
schulden maken. Wat is jouw mening hierover?

6 Kopen op krediet Stel je wilt een scooter kopen. Je hebt nog te 
weinig geld beschikbaar. Is kopen op krediet 
voordelig of nadelig? Wat is jouw mening?

7 Kijken, kijken ... (niet)
kopen?

Twijfel je of je iets moet kopen of niet? Loop 
het lijstje door van Budget Challenge voordat je 
beslist. Werkt dit lijstje? Geef je mening. 
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Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Hoe is jouw financieel 
gedrag? 

Wat doe je al aan financieel verantwoord gedrag? 
Vul de checklist in en bepaal je financieel gedrag. 

2 Schuldenkwestie Discussieer met je medestudenten over wat jij 
onder schuld verstaat. 

3 Consumentisme en 
overkreditering

Zoek op internet drie artikelen die gaan over 
consumentisme en overkreditering. Discussieer 
hierover met je medeleerlingen.

4 Lenen en doorlopend 
krediet

Wat zijn de voordelen en nadelen als je deze 
vormen van geld lenen vergelijkt. Wat zou jij 
doen? 

5 Incassobureaus en 
deurwaarders

Incassobureaus en deurwaarders zijn arrogant en 
intimiderend en rekenen woekertarieven. Wat is 
jullie standpunt? Beoordeel de stelling.

Kom tot actie Actie Maken

1 Geldtype Welke geldtype ben jij? Doe de test op de 
jongerensite www.edgie.nl. 

2 Begroting en
kasboek 

Stel een maandbegroting op. Vervolgens houd je 
gedurende 1 maand of langer een kasboek bij. 

3 Debat Debat over geld en schulden. Aan de hand van 
drie stellingen. Wie is de beste debater? 

4 Interview over 
omgaan met geld

Houd een interview met bijvoorbeeld je ouders 
of grootouders. 

5 Interview Houd een interview met een medewerker van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD). Wat doen ze 
aan schuldhulpverlening?

6 Gastles MoneyWays Organiseer samen met het Nibud, i.c. het project 
MoneyWays gastlessen over jongeren en 
schulden. 

Reflecteer en leg je 
werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit 
hoofdstuk geleerd hebt. Wat ging goed, wat 
minder goed?

2 Portfolio Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat 
je hebt uitgevoerd. met andere woorden: lever 
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het 
resultaat.
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Burgerschapsleren
Titel / Dimensie Wat doe je? Je leert:

Kiezen en delen
Politiek-juridisch 

-  Je verdiept je in de wereld om je heen en de manier 
waarop daar keuzes gemaakt worden

-  Je levert  jouw mogelijke bijdrage daarin

-  oriënteren op onderwerpen die om politieke besluitvorming 
vragen

-  verdiepen in democratische structuren
-  herkennen van democratische basiswaarden
-  vormen van de eigen mening 
-  actief worden binnen dit domein

Goed bezig
Economisch 

-  Je verdiept je in de wereld van werken
-  Je geeft betekenis hieraan voor je persoonlijke leven en 

voor de wereld om je heen 

-  informatie verzamelen over producten en diensten 
-  verantwoord kiezen 
-  omgaan met inkomsten en uitgaven
-  duurzaamheid serieus nemen
-  passend werknemersgedrag tonen
-  een collegiale instelling aannemen
-  actief worden binnen dit domein

Samenleven
Sociaal-maatschappelijk

-  Je verdiept je in de wereld om je heen die samenleving heet
-  Je bepaalt de rol die je daarin als actief burger in wilt nemen 

-  oriënteren op bestaande sociale verbanden
-  verdiepen in bestaande culturen
-  verdiepen in bestaande religies
-  vormen van de eigen mening
-  actief worden binnen dit domein

Welzijn
Vitaal Burgerschap

-  Je verkent je eigen leefstijl
-  Je wordt je bewust van de mate waarin jouw leefstijl 

lichamelijk en geestelijk gezond is

-  bewust worden van de eigen leefstijl
-  verdiepen in bestaande gezondheidsrisico’s
-  inschatten van gezondheidsrisico’s
-  actief werken aan de eigen gezondheid

Levensbeschouwing
Titel Wat doe je? Je leert:

Levenswijs
Levensbeschouwing

-  Je verdiept je in vragen over de zin, de betekenis en het 
doel van het leven 

-  Je beschrijft het gedachtegoed van levensbeschouwingen 
en hun religieuze praktijken

-  Je benoemt moreel gevoelige situaties en dilemma’s die 
spelen rond leven en dood en in beroep en bedrijf 

-  Je weet bepaalde vormen van discriminatie te herkennen 
en je daartegen te verweren 

-  welke antwoorden levensbeschouwingen hebben gegeven 
op levensvragen

-  respect en begrip op te brengen voor andermans 
standpunten of (geloofs-)opvattingen  

-  een mening over een moreel of ethisch probleem te 
verwoorden met de juiste argumenten

-  vormen van discriminatie en ongelijke behandeling te 
beoordelen en te beargumenteren

Loopbaanleren
Titel Wat doe je? Je leert:

Studievaardigheid -  Je verkent je kwaliteiten en motieven
-  Je leert jezelf leerdoelen te stellen
-  Je voert leeractiviteiten uit en legt deze vast 

-  een planning maken van je studieloopbaan
-  een POP en PAP maken
-  leerdoelen SMART formuleren
-  een portfolio inrichten 
-  reflecteren op ervaringen 
-  je voor te bereiden op het examen

Loopbaanvaardigheid -  Je verkent de wereld van werk en arbeidskansen
-  Je gaat op zoek naar de best passende plek
-  Je bereidt je daarop voor door het ontwikkelen van 

vaardigheden
-  Je benut je netwerk

-  omgaan met dilemma's 
-  eigenschappen van werknemer 2.0
-  voorbereiden op toekomstig werk
-  loopbaanvaardigheden
-  werkwaarden inzetten
-  kiezen voor studievervolg of uitstroom 
-  netwerken

Voorbereiding hbo
Keuzedeel

-  Je maakt een passende studiekeuze voor het hbo
-  Je ontwikkelt hbo-competenties en past deze toe in diverse 

beroepssituaties
-  Je onderzoekt praktijkproblemen en presenteert het 

resultaat en je conclusies
-  Je werkt in projecten, voert taken uit en sluit af met een 

rapportage
-  Je reflecteert op gedrag en resultaten

-  het keuzeproces van het mbo-hbo traject te doorlopen
-  hbo-competenties op effectieve en efficiënte wijze je eigen 

te maken 
-  praktijkonderzoek te doen dat leidt tot verbetering van 

praktijksituaties
-  in projectgroepen samen te werken en je aan afspraken te 

houden
-  te reflecteren op je ervaringen om tot zelfkennis te komen
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